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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

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

2.1 Pressupost inicial

Tal com s'observa en el quadre núm. 1, el pressupost de la UV va passar de 26.621 a
29.635 milions de pessetes, és a dir va augmentar un 11,3% respecte a l'exercici
anterior.

Pressupost inicial

1996 1997 Variació pressupost

Taxes i altres ingressos 4.485 4.689 204 4,5%

Transferències corrents 15.568 16.124 556 3,6%

Ingressos patrimonials 134 150 16 11,9%

Transferències de capital 6.039 1.972 (4.067) (67,3%)

Actius financers 395 500 105 26,6%

Passius financers 0 6.200 6.200 -

TOTAL INGRESSOS 26.621 29.635 3.014 11,3%

Despeses de personal 16.773 17.391 618 3,7%

Despeses de funcionament 2.159 2.350 191 8,8%

Despeses financeres 0 0 0 -

Transferències corrents 29 154 125 431,0%

Inversions reals 7.660 9.740 2.080 27,2%

Transferències de capital 0 0 0 -

TOTAL DESPESES 26.621 29.635 3.014 11,3%

Quadre 1

Pel que fa al pressupost d'ingressos, l'increment es deu bàsicament al capítol IX,
"Passius financers", que no comptava amb dotació inicial en l'exercici anterior, per raó
de l'aplicació en 1997 del nou model de finançament del pla plurianual d'inversions.

Quant al pressupost de despeses, el capítol que més s'incrementa és el capítol VI,
"Inversions reals", que passa de 7.660 a 9.740 milions de pessetes, un 27,2%
d'increment.

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

2.2 Modificacions pressupostàries

Les modificacions netes de crèdits van pujar a 19.013 milions de pessetes.
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Dels 43 expedients de modificacions de crèdits, s'ha revisat una mostra de 5
expedients, l'import total dels quals representa el 74,5% de les modificacions netes.
Les proves realitzades han tingut per objecte comprovar si estaven degudament
suportats i s'han autoritzat per part de l'òrgan competent.

En la revisió efectuada s'ha observat que dos dels cinc expedients revisats han sigut
aprovats pel Consell Social de la UV, quan per tractar-se de transferències de despeses
de capital a despeses corrents, cal l'autorització de la Generalitat Valenciana. En un
dels dits expedients, s'indica que s'aprova per raons d'urgència sense perjudici de la
seua posterior convalidació, una vegada obtinguda l'autorització. La Direcció General
d'Ensenyament Universitari i Investigació, va autoritzar la modificació mitjançant la
resolució de 29 de gener de 1998. L'altre expedient no va ser sotmés a l'aprovació de la
Generalitat Valenciana.

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

Pressupost

inicial

Modifica-

cions

Pressupost

definitiu

Increment

pressupost

defin./inicial

Taxes i altres ingressos 4.689 494 5.183 10,5%

Transferències corrents 16.124 1.007 17.131 6,2%

Ingressos patrimonials 150 0 150 0,0%

Transferències de capital 1.972 752 2.724 38,1%

Actius financers 500 4.366 4.866 873,2%

Passius financers 6.200 12.394 18.594 199,9%

TOTAL INGRESSOS 29.635 19.013 48.648 64,2%

Despeses de personal 17.391 (117) 17.274 (0,7%)

Despeses de funcionament 2.350 1.676 4.026 71,3%

Despeses financeres 0 775 775 -

Transferències corrents 154 189 343 122,7%

Inversions reals 9.740 5.454 15.194 56,0%

Transferències de capital 0 54 54 -

Passius financers 0 10.982 10.982 -

TOTAL DESPESES 29.635 19.013 48.648 64,2%

Quadre 2

En l'estat d'ingressos, les variacions positives més rellevants afecten el capítol IX,
"Passius financers" i el capítol VIII, "Actius financers", en utilitzar el romanent de
tresoreria per a finançar les modificacions de crèdit. El capítol d'ingressos,
"Transferències de capital" experimenta una variació positiva del 38,1%.
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En l'estat de despeses es presenta la variació dels crèdits, que es concreta
fonamentalment en el capítol IX "Passius financers", sense dotació inicial, l'increment
del qual representa el 57,8% de la variació neta del pressupost inicial; i en el capítol
VI "Inversions reals", amb un increment del 56,0%. En menor mesura també ha sigut
objecte d'increment, la previsió inicial del capítol II, "Despeses de funcionament", que
passa de 2.350 a 4.026 milions de pessetes.

2.3 Resultats de l'exercici i acumulat

Tal i com es mostra en el quadre núm. 3, el dèficit pressupostari de l'exercici de 1997
ha sigut de 2.667 milions de pessetes. Els ajusts d'exercicis tancats han incrementat el
dèficit de l'exercici a 9.581 milions de pessetes, si bé el dèficit acumulat puja a 4.700
milions de pessetes per raó del superàvit acumulat de l'exercici anterior.

En el càlcul del resultat pressupostari, la UV ha considerat els drets i obligacions
reconegudes corresponents als capítols I al VII, tant d'ingressos com de despeses. En
el càlcul del romanent de tresoreria, es consideren la totalitat d'ingressos i despeses.

Exercici Exercici

Concepte 1996 1997

Drets reconeguts de l'exercici (capítols I a VII) 27.917 31.723

Obligacions reconegudes de l'exercici (capítols I a VII) 28.242 34.390

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST 1997 (325) (2.667)

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul·lació de drets (438) (6.924)

Anul·lació d'obligacions 37 10

Addició de drets

SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI (726) (9.581)

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXER.  ANTERIOR 5.607 4.881

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXERCICI 4.881 (4.700)

Quadre 3
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En el quadre núm. 4 es mostra l'estat de romanent de tresoreria calculat per la UV, on
es presenta un romanent total de 6.929 milions de pessetes.

Concepte Import

A) Total drets reconeguts 54.300

B) Total obligacions reconegudes 45.338

C) (A - B) Romanent pressupostari 8.962

D) Anul·lació obligacions pressuposts tancats 10

E) Anul·lació drets pressuposts tancats (6.924)

F) (D - E) Romanent per operacions d'exercicis anteriors (6.914)

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

H) (C + F + G) Romanent de Tresoreria de l'exercici 2.048

I) Romanent de Tresoreria anterior 4.881

J) (H + I) Romanent de Tresoreria 6.929

Quadre 4
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Les obligacions reconegudes pujaren a 45.338 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 93,2%. El grau de compliment va pujar al 91,4%.

Crédits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obli. pend.
pagam.

Grau
d'execució

Grau de
complim.

Despeses de personal 17.274 17.260 16.834 426 99,9% 97,5%

Despe. de funcionam. 4.026 3.923 3.321 602 97,4% 84,7%

Despeses financeres 775 775 775 0 100,0% 100,0%

Transferèn. corrents 343 341 262 79 99,4% 76,8%

Inversions reals 15.194 12.037 9.232 2.805 79,2% 76,7%

Transferèn. de capital 54 54 54 0 100,0% 100,0%

Passius financers 10.982 10.948 10.948 0 99,7% 100,0%

TOTAL 48.648 45.338 41.426 3.912 93,2% 91,4%

Quadre 5
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Els capítols més rellevants quant a les obligacions reconegudes ha sigut els de
despeses de personal, inversions reals i passius financers, que representen un 38,1%,
un 26,5% i un 24,1%, respectivament, del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici.
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3.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes pujaren a 17.260 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 99,9%. El grau de compliment ha sigut del 97,5%.

Concepte 1996 1997

Increment

absolut

Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

Altres despeses socials

14.603

1.550

3

15.605

1.645

10

1.002

95

7

6,9%

6,1%

233,3%

Total 16.156 17.260 1.104 6,8%

Quadre 6

L'increment de les obligacions reconegudes per despeses de personal respecte a
l'exercici anterior és del 6,8%, com es mostra en el quadre núm. 6 que recull, en
milions de pessetes, l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I entre els
exercicis de 1996 i 1997. L'increment s'explica pels motius següents:

1.- L'augment de la plantilla, que segons el quadre núm. 7 representa un 0,9%.

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

El detall del personal al servei de la UV a 31 de desembre dels exercicis de 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.

96/95
Increm.

97/96
P.D.I.:

Funcionaris docents 1.777 1.842 1.908 1.975 3,6% 3,5%

Contractats docents 1.056 1.042 1.021 1.015 (2,0%) (0,6%)

P.A.S.:

Funcionaris no docents 755 781 794 813 1,7% 2,4%

Laborals no docents 761 737 740 701 0,4% (5,3%)

TOTAL 4.349 4.402 4.463 4.504 1,4% 0,9%

Quadre 7

Les remuneracions tant al personal en plantilla per contractes i convenis d'investigació,
com al personal contractat temporalment a càrrec dels contractes, convenis o
programes d'investigació, s'imputen pressupostàriament en el capítol VI, "Inversions
reals"; i en el subsistema economicopatrimonial, a l'epígraf de "Despeses de personal",
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del compte de resultats. A 31 de desembre de 1997, aquestes despeses pugen a 637
milions de pessetes.

3.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes ascendiren a 3.923 milions de pessetes. Això comporta
un grau d'execució del 97,4%. El grau de compliment va ser del 84,7%.

En el quadre núm. 8 es mostren per conceptes, les obligacions reconegudes en el
capítol II, "Despeses de funcionament", en els exercicis de 1996 i 1997.

Concepte 1996 1997

Tributs 18 6

Arrendament de béns 215 178

Reparació i conservació de béns 421 512

Subministraments 701 693

Transports i comunicacions 297 304

Treballs realitzats per altres empreses 721 833

Primes d'assegurances 37 39

Material d'oficina 562 616

Despeses diverses 492 576

Dietes, locomoció i trasllats 118 146

D'altres indemnitzacions 15 20

TOTAL 3.597 3.923

Quadre 8

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

3.3 Despeses financeres

Les obligacions reconegudes en el capítol III, "Despeses financeres", pujaren a 775
milions de pessetes. D'altra banda, la UV ha comptabilitzat 221 milions de pessetes en
el capítol IX, "Passius financers" de l'estat de despeses que haurien de figurar en el
capítol III per ser interessos de pòlisses de crèdit. Per un altre costat, 522 milions de
pessetes han sigut imputats com a drets en el capítol IV, "Transferències corrents", ja
que la UV considera que té un dret de cobrament a la Generalitat Valenciana per
aquestes despeses (vegeu l'apartat 5.2).
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3.4 Tranferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
pujaren a 341 milions de pessetes, un 0,8% del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 99,4% de la previsió definitiva. El
grau de compliment de les obligacions va ser del 76,8%.

3.5 Inversions reals

Les obligacions reconegudes d'aquest capítol pujaren a 12.037 milions de pessetes,
cosa que representa un grau d'execució del 79,2%. El grau de compliment fou del
76,7%.

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

CONCEPTE IMPORT %

Terrenys i béns naturals

Edificis i d'altres construccions

Maquinària, instal·lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

Béns destinats a l'ús públic

D'altre immobilitzat material i immaterial

Investigació, estudis i projectes en curs

814

65

32

349

659

7.451

323

2.344

6,7%

0,5%

0,3%

2,9%

5,5%

61,9%

2,7%

19,5%

TOTAL 12.037 100,0%

Quadre 9

Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior pujaren a 8.071 milions de pessetes,
cosa que implica que en l'exercici de 1997 s'han incrementat en 3.966 milions de
pessetes, és a dir, un 49,1%. Això ha sigut conseqüència principalment de l'execució al
100% de l'anualitat de l'exercici de 1997 de l'acord signat amb la Generalitat
Valenciana per al finançament del Pla Plurianual d'Inversions.

El 27 de març de 1995 es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la UV per al
desenvolupament del Pla d'Inversions en el període de 1995-2001". En aquest
important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
inversions per un valor màxim de 25.000 milions de pessetes, al llarg del període citat
de 7 anys.

L'anualitat màxima que la Generalitat Valenciana ha de finançar en l'exercici de 1997
puja a 4.400 milions de pessetes. A més a més, segons el citat acord; 1.893 milions



Universitat de València. Exercici de 1997

- 42 -

corresponen al 50% no executat de l'anualitat de l'exercici de 1995 (vegeu l'apartat
5.4.1). La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, per resolució
de 10 de març de 1998, va autoritzar la reprogramació dels projectes d'inversió de
l'anualitat de 1997, amb el detall següent:

Projecte Milions de pessetes

Campus Avda. Tarongers 4.966

Rehabilitació i restauració 261

Remodelació Blasco Ibáñez 232

Remodelació Burjassot 338

Serveis interfacultatius 402

Seguretat i barreres arquitectòniques 61

Reforma, ampliació i millora 86

Total 6.346

Quadre 10

El 18 de juliol de 1997, la UV i la Generalitat Valenciana van subscriure un conveni
de col·laboració per al finançament de les inversions compreses en el dit acord. En el
citat conveni, la Generalitat Valenciana autoritza la realització per part de la UV d'una
emissió d'obligacions, i la concertació amb el Banc Europeu d'Inversions d'una línia de
préstecs, així com la celebració de diversos contractes complementaris. La Generalitat
Valenciana s'obliga incondicionalment a transferir a la UV les quantitats necessàries
perquè faça front a les obligacions derivades de l'operació, amb la qual cosa es
substitueixen les obligacions assumides en l'esmentat acord de 27 de març de 1995. En
l'apartat 5.5 es descriu el desenvolupament de les operacions indicades.

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 1997 del citat Pla
Plurianual pujaren a 6.346 milions de pessetes.

D'altra banda, en l'art. 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs",
figuren obligacions reconegudes per un total de 2.344 milions de pessetes. S'inclouen
ací tant les despeses d'immobilitzat, com les de personal o altres corrents, destinades a
contractes, convenis o programes d'investigació. En el subsistema de comptabilitat
patrimonial, d'acord amb els principis comptables, la UV sols incorpora a
l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables per constituir actius que
produïran ingressos certs.

L'art. 61, "Terrenys i béns naturals", recull 814 milions de pessetes d'obligacions
reconegudes, dels quals 792 corresponen als pagaments realitzats en 1997
d'expropiacions de terrenys del nou campus universitari. El finançament d'aquestes
despeses s'analitza en l'apartat 5.4.3 d'aquest informe.
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Dels 792 milions de pessetes de pagametnts de l'exercici de 1997, 584 corresponen a
pagaments per expropiacions pròpiament dites i la resta, 208 milions de pessetes, a
pagaments pel major preu just segons les sentències de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La UV, pel que fa al subsistema econòmicopatrimonial, ha comptabilitzat passius a 31
de desembre de 1997 per les sentències que previsiblement dictarà el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, les quals fixen un preu pels terrenys
expropiats superior a l'acordat pel Jurat provincial d'Expropiació i obliguen al
pagament de la diferència respecte al preu pagat inicialment, així com els interessos de
demora meritats. L'import de la provisió comptabilitzada puja a 701 milions de
pessetes.

Per acabar, hi ha expedients el preu just dels quals està pendent de resolució per part
del Jurat d'Expropiació. També hi ha d'altres que havent recaigut el preu just pel dit
jurat, estan pendents de formalitzar les corresponents actes de pagament i ocupació.
Un detall dels dits expedients és el següent, en milions de pessetes:

Concepte Import

Expedients amb preu just, pendents de pagament 406

Expedients pendents de resolució (sense preu just) 160

Total 566

Quadre 11

3.6 Passius financers

Les obligacions reconegudes d'aquest capítol van pujar a 10.948 milions de pessetes,
que representen el 24,1% del total d'obligacions reconegudes. El grau d'execució va
ser del 99,7% i el de compliment del 100,0%.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen fonamentalment a
l'amortització total o parcial dels saldos disposats en els comptes de crèdit utilitzades
per la UV per al finançament del Pla d'Inversions 1995-2001, en virtut de l'"Acord de
col·laboració entre la UV i la Generalitat Valenciana sobre el règim de disposició de
fons procedents del finançament", signat el 18 de juliol de 1997. El detall de les
amortitzacions totals o parcials del saldo efectuades és el següent:
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Entitat financera Milions de pessetes

Caja Madrid (425)

Banesto (700)

Banesto (455)

BBV (900)

BBV (700)

CAM (1.300)

CAM (800)

Banc de València (400)

Banc de València (500)

BCH (1.800)

BCH (950)

Banco de Santander (900)

Banco de Santander (1.000)

BANCAIXA (800)

399

679

446

861

658

1.272

782

373

487

1.771

927

873

419

780

TOTAL 10.727

Quadre 12

Així mateix, en aquest capítol es recull indegudament un import de 221 milions de
pessetes d'interessos de les dites pòlisses de crèdit, que haurien d'haver sigut
comptabilitzats en el capítol III, "Despeses financeres", de l'estat de despeses (vegeu
l'apartat 3.3).
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El quadre núm. 13 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de
contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats
d'adjudicació. També figura l'abast de la revisió realitzada:

Total Revisats

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

Obres Concurs públic 1.892 50,1% 26 36,1% 1.463 77,3% 1 3,8%

Contracte menor 1.418 37,6% 30 41,7% 309 21,8% 1 3,3%

Proc. negociat 465 12,3% 16 22,2% 64 13,8% 2 12,5%

Total 3.775 100,0% 72 100,0% 1.836 48,6% 4 5,6%

Subminis. Concurs públic 493 51,0% 35 39,3% 225 45,6% 2 5,7%

Proc. negociat 453 46,8% 38 42,7% 35 7,7% 2 5,3%

D'altres 21 2,8% 16 18,0% - - - -

Total 967 100,0% 89 100,0% 260 26,9% 4 4,5%

D'altres Concurs públic 419 54,6% 46 36,2% 147 35,1% 2 4,3%

contractes Proc. negociat 57 7,4% 19 15,0% - - - -

Plurianual i pròrrogues 262 34,2% 61 48,0% 14 5,3% 1 1,6%

Proc. negoc. excep. 29 3,8% 1 0,8% 29 100,0% 1 100,0%

Total 767 100,0% 127 100,0% 190 24,8% 4 3,1%

Quadre 13

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

4.1 Contractes d'obres

En l'exercici de 1997, la UV va tramitar contractes d'obres per un import d'adjudicació
de 3.775 milions de pessetes, dels quals 1.892 milions de pessetes van ser adjudicats
per concurs, és a dir el 50,1% de l'adjudicat; el 37,6% van ser per procediment
negociat; i pel procediment negociat excepcional, el 12,3%.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 4 expedients per import de 1.836 milions
de pessetes, cosa que representa un 48,6% sobre el total adjudicat en l'exercici. S'ha
verificat l'adequada tramitació dels expedients d'acord amb la normativa vigent.
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Els contractes d'obra examinats han sigut els següents, i l'import està expressat en
milions de pessetes:

Núm. d'expedient Objecte del contracte Import d'adjudicació

13/97 Modificació sala de lectura en la biblioteca
de Psicologia i Filosofia.      14

51/97 Rehabilitació de l'edifici del C/ La Nau 1.463

59/97 Adaptació edifici nord aularis centrals Nou Campus
per a ús docent       50

65/97 Projecte modificat de l'edifici de serveis
del Nou Campus     309

______

1.836

La revisió ha posat de manifest que, en general, els expedients analitzats han sigut
tramitats d'acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es
comenten tot seguit:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En l'ordre d'inici dels expedients 13/97 i 59/97, en realitat no es disposa de la
incoació de cap procediment, puix que s'hi havien iniciats ja abans i a més es
trobaven en fase avançada de tramitació. Es tracta de resolucions mitjançant les
quals es convaliden les actuacions, disposen la contractació del crèdit i que
s'adjunten els documents del citat article 68 i estableixen que el contracte haurà
de formalitzar-se amb efectes retroactius. En els dos casos es convaliden
execucions ja consumades, perquè en ser enviat l'expedient per a la
fiscalització de la Unitat de Control Intern, aquesta adverteix que s'han omés
determinades actuacions prèvies a la subscripció del contracte. Sotmesa la
qüestió a l'assessoria jurídica, s'emet un informe en el sentit que les actuacions
efectuades són anul·lables i que d'acord amb l'article 67.1 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú cal la seua convalidació.

- Els dos expedients esmentats, en els quals es va resoldre la convalidació d'actes
anul·lables, fan referència a la modificació d'un projecte i a l'execució d'obres
auxiliars complementàries. En els dos casos l'execució de l'objecte havia sigut
ja realitzada en la pràctica per part del contractista principal. Per tant, s'hi
havien obviat les actuacions prèvies inexcusables, com ara la incoació de
l'expedient, l'aprovació dels plecs i la de la despesa i el sotmetiment a
fiscalització prèvia, sense existir, per tant, cap certificat d'existència de crèdit.

- En l'expedient núm. 51/97 existeix el preceptiu informe favorable, emés el 7
d'agost de 1997 per part el Servei de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental.
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La llicència d'obres de l'Ajuntament de València, també preceptiva, és del 5 de
desembre del mateix any.

- En tots els casos consta el certificat d'existència de crèdit amb l'informe de
conformitat del cap de la Unitat de Control Intern, fins i tot en els esmentats
expedients 13/97 i 59/97, en els quals ja s'havia emés un altre informe advertint
la falta de tràmits preparatoris.

2. Pel que fa a l'òrgan de contractació

Actua en tots els procediments el Rector, cosa que resulta d'acord amb el que estableix
l'article 113, g) dels estatuts de la UV.

3. Quant a la forma de selecció i adjudicació

- Tret de l'expedient 51/97, en el qual s'usa el sistema de concurs obert, en els
altres s'empra el procediment negociat sense publicitat.

- En el concurs obert de l'expedient 51/97, va actuar la mesa de contractació
designada pel Rector l'1 de setembre de 1997, d'acord amb la composició
prevista en el plec de condicions administratives. També el mateix òrgan i la
mateixa data, va efectuar el nomenament dels membres d'una comissió
qualificadora -també considerada en el plec-, la qual va emetre un informe que
serví perquè la mesa elevés la proposta d'adjudicació.

4. Quant a la formalització dels contractes

Tots figuren plasmats en document administratiu i subscrits pel Rector de la UV i un
representant del contractista degudament acreditat. Hi consta que s'ha aportat la
documentació exigida i, en qualsevol cas, la fiança definitiva.

5. Quant a l'execució dels contractes

Obra en els expedients l'acta de comprovació del replanteig, així com l'acta de
recepció de les obres; tret de la de l'expedient 59/97.

6. Pel que fa a la modificació dels contractes

En cap dels expedients no consta que hi haja hagut ni pròrrogues ni reformes; sols en
l'expedient 51/97 s'observa que el 31 de desembre de 1997 el Rector va aprovar un
reajustament d'anualitats.

7. Quant a altres aspectes

D'acord amb el que es preveu en l'art. 118 de la dita llei, la UV, ha de dur un registre
públic de contractes, als efectes que preveu l'esmentat precepte.
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4.2 Contractes de subministraments

Els contractes de subministraments tramitats per la UV van pujar a 967 milions de
pessetes, dels quals van ser adjudicats per concurs 493 milions de pessetes, un 51,0% i
la resta per altres procediments.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 4 expedients, cosa que ha representat un
27,6% sobre el total adjudicat en l'exercici.

Els expedients analitzats han sigut els següents i les xifres estan expressades en
milions de pessetes:

Núm. d'expedient       Objecte del contracte Import d'adjudicació

13 Equipament càcul intensiu 225

9564 Adquisició d'un sistema làser   20

18551 Equipament del pavelló poliesportiu   15

34934 Publicacions periòdiques espanyoles i estrangeres     -
       ______

260

La revisió ha posat de manifest que, en general, els expedients analitzats han sigut
tramitats d'acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es
comenten tot seguit:

1. Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- No hi ha de contractació en l'expedient amb el número 34934.

- En els quatre expedients figuren informes de conformitat emesos pel cap de la
Unitat de Control Intern.

- En tots els casos hi ha un plec de clàusules administratives aprovat pel Rector,
amb l'informe favorable de l'Assessoria jurídica.

- Consten també els plecs de condicions tècniques aprovats pel Rector i subscrits
pel director del Servei d'Informàtica en l'expedient número 73, i per
l'investigador responsable en el número 9564.

2. Quant a l'òrgan de contractació

- Actua com a tal el Rector de la UV. Tanmateix, en l'expedient 9564, el ple del
Consell Social de la UV, realitzat el 25 de març de 1997, autoritza l'adquisició
del làser modular per 140.000 dòlars, mitjançant el procediment negociat sense
publicitat. El Rector, però, com a òrgan competent, és qui el 21 d'abril següent
aprova el subministrament i ordena iniciar l'expedient mitjançant el
procediment negociat sense publicitat. Cal destacar que el Departament de
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Física Aplicada, afirma en la seua memòria, ja citada, de l'anterior 25 de març
(la mateixa data en què es celebra el ple del Consell Social) que s'ha "comprat"
l'aparell a l'empresa Coherent Inc., de Santa Clara, USA, utilitzant el
procediment negociat sense publicitat.

- S'ha observat que l'òrgan competent va ordenar la incoació d'un procediment de
contractació pel qual l'operació, si més no, ja estava concertada abans, d'acord
amb un informe que indica que cap empresa europea fabrica els aparells a què
fa referència, dada que en una certificació posterior, el Ministeri d'Indústria
comenta que desconeix (tan sols indica que no es fabrica a Espanya). A més a
més, encara que no es fabriqués a Europa, el Departament de Física Aplica
tampoc no acredita que el subministrament o fabricació l'efectue un únic
proveïdor en la resta del món, que és el que podria justificar haver emprat el
procediment negociat sense publicitat amb la sol·licitud d'una sola oferta.

3. Quant a la forma de selecció i adjudicació

- A més del que hem dit en l'últim paràgraf de l'apartat anterior, cal indicar que
també en l'expedient número 18551 s'empra el procediment negociat sense
publicitat, basant-se en l'article 183,e) de la Llei, per entendre que es tracta d'un
lliurament complementari. En l'expedient númeo 73 i el 34934, es considera el
sistema de concurs obert.

- En el cas de l'expedient 34934, si bé va quedar paralitzat, cal dir que no
s'establien els percentatges ni els mètodes de ponderació dels criteris de
valoració, els quals s'entén que haurien de ser estimats en conjunt.

- En els dos expedients que havien de resoldre's per concurs, es preveu
l'existència d'una mesa de contractació i una comissió assessora, la composició
nominal de la qual la determina el Rector amb posterioritat.

- Tret que en l'expedient número 9564 el Rector emet la resolució a favor de
l'empresa amb la qual sembla que ja existia un acord anterior, Coherent Laser
Group, no cal fer observacions quant a les adjudicacions.

4. Quant a la formalització dels contractes

Presentada pels adjudicataris la documentació exigida i dipositada la fiança definitiva,
els tres contractes adjudicats es formalitzen per mitjà de document administratiu, i
apareixen signats per un representant de l'empresa i pel Rector.El plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques, formen part dels contractes.

5. Pel que fa a l'execució dels contractes

No apareixen recollits els documents comptables que s'hi hagen pogut originar com a
conseqüència de l'execució, tret de l'expedient 9564 en el qual figuren dos documents,
ja que el total del preu s'abona a càrrec de dos conceptes pressupostaris.
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4.3 D'altres contractes

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

Els contractes adjudicats que es van tramitar per aquests conceptes pujaren a 767
milions de pessetes, dels quals 419 milions de pessetes s'adjudicaren per concurs, és a
dir un 54,6%. El 34,2% restant d'aquests contractes, es refereixen a pròrrogues i
contractes plurianuals, per un import de 262 milions de pessetes.

Els expedients examinats han sigut els següents i les xifres estan expressades en
milions de pessetes:

Núm. d'expedient       Objecte del contracte Import d'adjudicació

14 Seguretat i vigilància de la UV 47

39 Manteniment de les instal·lacions

de l'edifici de serveis del Nou Campus 29

61 Estudi fase C/D2 màscares satèlits MINISAT           100

61P Manteniment del Jardí Botànic 14
       ______

          190

La revisió ha posat de manifest que, en general, els expedients analitzats han sigut
tramitats d'acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es
comenten tot seguit:

1. Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- En els expedinets números 14 i 61 es constata l'existència d'una resolució,
emesa pel Rector, on aprova l'expedient i ordena l'obertura del procediment de
licitació.

- En l'expedient número 39, en data 29 de maig de 1997, el Rector resol
modificar l'objecte del contracte i el seu import extraent de l'objecte original el
manteniment de les instal·lacions a què es refereix i convalidant les actuacions
ja efectuades. Cal dir que al principi es va subscriure conjuntament un
contracte que tenia per doble objecte la construcció i el posterior menteniment
de les obres construïdes. Mijançant la citada resolució del Rector
s'independitza el contracte de manteniment i es convaliden totes les actuacions
efectuades abans i es manté la vigència durant els exercicis de 1997, 1998 i
1999. La convalidació compta amb l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica,
si bé el cap de la Unitat de Control Intern entén que cal continuar el
procediment administratiu del nou contracte independent, havent-se
d'interpretar que la dita continuació l'efectua i culmina el Rector a través de la
repetida resolució del 29 de maig de 1997.
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- En l'expedient número 61P, per tractar-se de la pròrroga d'un contracte anterior,
no hi ha ni ordre d'inici ni aprovació de l'expedient.

- Tant en l'expedient núm. 14 com en el núm. 61 consten informes on es justifica
la necessitat de recórrer a la contractació davant la mancança de mitjans propis;
en el primer cas emés pel gerent i en el segon pel gestor responsable del
projecte integral.

- En els expedient hi ha informes favorables del cap de la Unitat de Control
Intern, si bé en el número 14, ho condiciona a l'existència de crèdit adequat i
suficient en l'exercici de 1997, en ser de tramitació anticipada.

- Llevat de l'expedient 61P, per ser la pròrroga d'un altre contracte, en els altres
casos hi ha un plec de clàusules administratives aprovat pel Rector, així com
els respectius plecs de condicions tècniques, també aprovats pel mateix òrgan,
tret de l'expedient 61, on és el gestor responsable del projecte integral qui
subscriu el plec de condicions tècniques, el qual està redactat en anglés, cosa
que és criticable. La disposició addicional 7ª de la Llei de Contractes estableix
que els procediments en matèria de contractació administrativa, i aquest ho és,
es regiran pels preceptes de la dita Llei, i supletòriament s'aplicarà la llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l'article 36 del qual, sols considera com a llengües vàlides
per a usar en els procediments administratius, el castellà o les altres que puguen
ser cooficials en les comunitats autònomes.

2. Quant a l'òrgan de contractació

El Rector de la UV actua en tots els casos com a òrgan de contractació.

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

- El contracte de pròrroga (núm. 61 P) i el de l'expedient núm. 39, del qual
s'extrau del contracte inicial el manteniment de les instal·lacions contruïdes,
figuren adjudicats a qui venia sent el contractista. En els altres dos casos
s'empra el concurs mitjançant el procediment obert.

- En aquests dos supòsits i segons les previsions del plec de clàusules
administratives, el Rector nomena els membres de la mesa de contractació, així
com els d'una comissió assessora, que haurà d'elevar el seu informe a l'anterior.

- Les adjudicacions dels contractes les decideix el Rector. No obstant això, en
l'expedient núm. 39 no hi ha resolució d'adjudicació pròpiament dita i s'entén
que s'hi troba implícita en la modificació del primitiu contracte d'obres i
serveis, del qual es va extraure el servei de manteniment.
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4. Quant a la formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen mitjançant document administratiu i apareixen signats
per un apoderat i el Rector.

En els contractes es fa al·lusió als plecs administratius i de condicions tècniques. En el
contracte de pròrroga es deixa constància de la possibilitat de noves pròrrogues mentre
no sobrepassen els límits de l'art. 199 de la Llei.

5. Pel que fa a l'execució dels contractes

En cap dels quatre expedients no hi ha documentació relativa a l'execució del contracte
ni cap informe on s'acredite la realització total o parcial del servei.

6. Pel que fa a altres aspectes

D'acord amb el que disposa l'article 118 de la mateixa Llei ha d'existir un registre
públic de contractes als efectes que preveu la dita norma.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

En el pressupost d'ingressos, els drets liquidats s'eleven a 54.300 milions de pessetes,
que donen un grau d'execució del 124,0%; sense considerar el romanent de tresoreria.
El grau de compliment es situa en el 83,8%.

En el quadre número 14 detallem l'execució del pressupost d'ingressos (les xifres s'hi
expressen en milions de pessetes):

Ingressos

Pressupost

definitiu

Drets

reconeguts

Ingressos

líquids

Drets

pents. cobr.

Grau

execució

Grau

compliment

Taxes i d'altres ingressos 5.183 5.736 4.959 777 110,7% 86,5%

Transferències corrents 17.131 16.660 15.963 697 97,3% 95,8%

Ingressos patrimonials 150 90 90 0 60,0% 100,0%

Transferències de capital 2.724 9.237 1.889 7.348 339,1% 20,5%

Passius financers 18.594 22.577 22.577 0 121,4% 100,0%

EXERCICI CORRENT 43.782 54.300 45.478 8.822 124,0% 83,8%

Romanent de tresoreria 4.866

TOTAL 48.648

Quadre 14
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

En aquest capítol els drets reconeguts van pujar a 5.736 milions de pessetes, cosa que
representa un grau d'execució del 110,7%. El grau de compliment va ser del 86,5%.

En el quadre núm. 15 es mostra en milions de pessetes el detall comparatiu per
conceptes dels drets reconeguts d'aquest capítol dels exercicis de 1996 i 1997.

Drets reconeguts 1996 1997 Var.96/97

Preus acadèmics 2.974 2.968 (0,2%)

Compensació per beques de l'Estat 1.273 1.038 (18,5%)

Prestació de serveis 0 1.248 -

D'altres ingressos propis 650 482 (25,8%)

TOTAL 4.897 5.736 17,1%

Quadre 15

L'augment d'"Altres ingressos propis" és perquè la UV en 1997 imputa a aquest
concepte els ingressos per convenis i contractes d'investigació, els quals, en els
exercicis anteriors, es recollien en el capítol VII d'ingressos.

a) Preus acadèmics

L'import dels drets reconeguts per aquest concepte és de 2.968 milions de pessetes.

En el quadre número 16 es reflecteix l'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la
UV.

ALUMNES VARIACIÓ

Curs 96/97

Curs 97/98

61.932

64.729 4,5%

Quadre 16

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

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

Aplicant el principi comptable de la meritació, en la comptabilitat
economicopatrimonial els ingressos per preus públics de matrícules s'eleven a 2.986
milions de pessetes.

Així mateix, en comptabilitat pressupostària s'inclou, com a drets reconeguts de
l'exercici de 1997, l'import del segon termini de matrícula del curs 96/97, cobrat en
1997, que és de 1.282 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules
del curs 97/98, que figura en el balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors no
pressupostaris", és de 802 milions de pessetes.

b) Compensació de beques

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

La comptabilització dels drets reconeguts s'efectua en el moment en què es notifica a
la UV l'import de compensació de beques aprovat per l'entitat concedidora per a cada
exercici, o en la data d'ingrés de l'import corresponent en els comptes de la UV; tal i
com figura en el quadre número 17, en milions de pessetes:

IMPORT

Liquidació curs 1995/96

Curs 1996/97

363

675

Total compensació beques de l'Administració Central 1.038

Quadre 17

El criteri seguit per la UV durant l'exercici de 1997 està d'acord amb els principis que
hi són aplicables.

c) D'altres ingressos

Al concepte "D'altres ingressos propis" s'imputen els ingressos procedents dels
convenis d'investigació, per un import de 889 milions de pessetes, així com dels
derivats de la venda de béns i d'altres ingressos diversos.
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5.2 Transferències corrents

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", s'eleven a 16.660
milions de pessetes. El grau d'execució d'aquest capítol és del 97,3%; mentre que el de
compliment es situa en el 95,8%.

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 1995,
1996 i 1997, es mostra en el quadre número 18, en milions de pessetes:

1995 1996 1997 %Var.96/95 %Var.97/96

De la Generalitat Valenciana 14.439 15.686 16.393 8,6% 4,5%

De l'Administració Central 22 2 13 (90,9%) 550,0%

D'altres 313 299 254 (4,5%) (15,0%)

TOTAL 14.774 15.987 16.660 8,2% 4,2%

Quadre 18

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a
16.393 milions de pessetes, dels quals 15.513 milions de pessetes corresponen a la
subvenció global de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1997.

En el quadre número 19 es mostra, en milions de pessetes, el desglossament d'aquesta
subvenció global.

IMPORT

- Segons llei 4/1996 de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1997

- Ampliació segons acord del Govern Valencià de 22/04/97

- Suplement segons acord del Govern Valencià de 24/12/97

13.600

1.343

570

TOTAL 15.513

Quadre 19

El 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, es mostra en el quadre número 20:
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1995 1996 1997

Subvenció global Import

% s/total

subvenció Import

% s/total

subvenció Import

% s/total

subvenció

Exercici corrent:

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

2.154

2.123

3.282

4.026

15,5%

15,2%

23,6%

29,0%

2.015

3.652

3.400

3.400

13,4%

24,4%

22,6%

22,6%

1.133

5.093

3.736

4.981

7,3%

32,8%

24,1%

32,1%

Total exercici corrent 11.585 83,3% 12.467 83,0% 14.943 96,3%

Exercici següent:

1r. trimestre 2.318 16,7% 2.546 17,0% 570 3,7%

Total exercici següent 2.318 16,7% 2.546 17,0% 570 3,7%

TOTAL 13.903 100,0% 15.013 100,0% 15.513 100,0%

Quadre 20

D'altra banda, s'han imputat 522 milions de pessetes com a drets reconeguts, com a
transferències corrents de la Generalitat Valenciana, corresponents als interessos
meritats durant 1997 per operacions de crèdit relatives al Pla Plurianual d'Inversions.
Així mateix, 301 milions de pessetes figuren comptabilitzats en el capítol III,
"Despeses financeres" de l'estat de despeses com a obligacions reconegudes, i 221
milions de pessetes s'han recollit indegudament com a obligacions reconegudes en el
capítol IX, "Passius financers" de l'estat de despeses. (Vegeu els apartats 3.3 i 3.6).

Cal dir que per fer efectiu el cobrament de determinades subvencions, la UV va
subscriure el dia 19 de desembre de 1997, un contracte de cessió de drets amb l'entitat
financera Bancaixa a instància de la Generalitat Valenciana, per un import de 2.640
milions de pessetes, en virtut de la qual la UV cedia els citats drets pressupostaris a
favor de Bancaixa, abonant aquest entitat financera a la UV la quantia adequada.

Per tot això, cal tenir en compte, ja que es tracta d'un ingrés públic, el que disposa l'art.
12 del Text Refós de la llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que
assenyala que no es podran alienar, ni gravar, ni arrendar els drets econòmics de la
Hisenda de la Generalitat Valenciana, llevat dels supòsits establerts en les lleis. Així
mateix, cal destacar que aquest fet jurídic no va tenir cap reflex comptable.

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en el capítol V, "Ingressos patrimonials", ascendiren a 90 milions
de pessetes; cosa que donava un grau d'execució del 60,0%. El grau de compliment va
ser del 100,0%.
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5.4 Transferències de capital

Els drets reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital", han sigut de 9.237
milions de pessetes, mentre que els ingressos líquids han pujat a 1.889 milions de
pessetes. El grau d'execució ha sigut del 339,1% i el de compliment, només del 20,5%.

Quant a l'exercici anterior, s'hi ha produït un significatiu augment; tal i com es pot
veure en el quadre número 21, expressat en milions de pessetes:

CONCEPTE 1996 1997 VARIAC. 97/96

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració de l'Estat

D'altres

5.167

920

731

7.853

1.182

202

52,0%

28,5%

(72,4%)

TOTAL 6.818 9.237 35,5%

Quadre 21

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana", recull uns drets
reconeguts de 7.853 milions de pessetes, dels quals sols s'ha recaptat al tancament de
l'exercici 836 milions de pessetes, un 10,7% del total. Aquest baix nivell de
cobraments s'explica en els apartats 5.4.1 i següents:

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

Concepte Drets reconeguts

Inversions del Pla plurianual

Infraestructura per a investigació

- Fons FEDER - Generalitat Valenciana

Expropiacions de terrenys del nou campus

D'altres

6.346

459

639

409

Total 7.853

Quadre 22

El concepte "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat", amb 1.182
milions de pessetes de drets reconeguts, inclou fons per a infraestructura de la
investigació. A 31 de desembre de 1997, s'hi havien recaptat 855 milions de pessetes,
un 72,3%.
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5.4.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001

El 18 de juliol de 1997, la UV i la Generalitat Valenciana van subscriure un conveni
de col·laboració per al finançament de les inversions en infraestructures necesàries per
al període 1995-2001, previstes en l'acord de 27 de març de 1995, per al
desenvolupament del Pla d'Inversions en el dit període. Segons el dit conveni, la
Generalitat Valenciana s'obliga incondicionalment a transferir a la UV les quantitats
necessàries perquè aquesta faça front a totes les obligacions de pagament assumides en
virtut d'un pla financer que inclou una emissió de bons per part de la UV, la
concertació d'una línia de préstescs del Banc Europeu d'Inversions i la celebració de
distints contractes complementaris necessaris per al bon fi del "Finançament".

En 1997, la UV ha realitzat una emissió de bons per un import de 7.500 milions de
pessetes, les característiques de la qual es descriuen en l'apartat 5.5. El finançament
aportat per la dita emissió, una vegada deduïts les despeses d'emissió (431 milions de
pssetes), va pujar a 7.069 milions de pessetes. La UV estima que les inversions
cobertes amb el dit finançament són les següents, en milions de pessetes:

Concepte Import

Pla d'inversions 1995 1.431

Pla d'inversions 1996 4.112

Expropiacions Nou Campus 1994 722

Expropiacions Nou Campus 1995 523

Expropiacions Nou Campus 1996 128

Total inversions a 31/12/96 6.916

Expropiacions Nou Campus 1997 (part finançada) 153

Total inversions cobertes amb l'emissió 7.069

Quadre 23

Per tant, no han quedat cobertes amb l'emissió les inversions següents:

Concepte Import

Pla d'inversions 1997 6.346

Expropiacions Nou Campus 1997 (part no finançada) 639

Total inversions no cobertes amb l'emissió 6.985

Quadre 24
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Per aquest motiu la UV ha reconegut drets per transferències de capital per un import
de 6.985 milions de pessetes a l'empara del conveni de col·laboració subscrit el 18 de
juliol de 1997 entre la UV i la Generalitat Valenciana, ja esmentat, per considerar que
la Generalitat Valenciana hauria de fer front necessàriament a les despeses derivades
del pla d'inversions. Quant a açò, cal assenyalar que en el conveni subscrit el 18 de
juliol de 1997 entre la UV i la Generalitat Valenciana, es considera que aquesta sols
faça front a les obligacions derivades de l'emissió d'obligacions i els préstecs subscrits
amb la UV, circumstància aquesta última que no ha tingut lloc en l'exercici de 1997,
per la qual cosa no es considera adequat haver recollit com a drets reconeguts en el
capítol VII, "Transferències de capital", l'import de les inversions no cobertes amb
l'emissió, que pugen a 6.985 milions de pessetes.

Respecte a aquesta qüestió, la UV va justificar davant la Generalitat Valenciana
inversions executades en 1997 que finalment foren revisades per la Generalitat
Vslenciana, i aquesta va donar la seua conformitat per a la disposicó del crèdit per un
valor de 6.346 milions de pessetes. D'aquestes inversions, la UV havia justificat, a 31
de desembre de 1997, un import de 3.531 milions de pessetes, i la resta, 2.815 milions
de pessetes, ho ha fet durant 1998. (Vegeu l'apartat 5.5).

D'altra banda, en 1997 s'han anul·lat els drets pendents de cobrament corresponents a
les inversions realitzades a 31 de desembre de 1996, per un import de 6.916 milions de
pessetes (Vegeu l'apartat 7).

5.4.2 Infraestructura per a investigació

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

Quant als Fons FEDER-Estat, l'import total que ha de rebre del Ministeri
d'Economia i Hisenda entre els anys 1994 a 1999, és de 1.519,6 milions de pessetes;
equivalents al 70% de la inversió que s'ha de realitzar, estimada en 2.170,9 milions de
pessetes, de les quals 435 milions de pessetes corresponen a l'anualitat de 1997. La UV
ha reconegut drets en 1997 per import de 325 milions de pessetes, diferència entre el
valor de la inversió justificada a 31 de desembre de 1997 i els cobraments per aquest
concepte registrats fins a la dita data. El valor de les obres executades a 31 de
desembre de 1997, puja a 1.446 milions de pessetes. Ja que la taxa de cofinançament
és del 70%, la subvenció que s'hauria de percebre pujaria a 1.012 milions de pessetes,
per la qual cosa els drets reconeguts acumulats, 892 milions de pessetes, no superen la
subvenció generada.

Quant als Fons FEDER-Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat
Valenciana acorda, el 2 de maig de 1995, distribuir entre els exercicis de 1995 a 1999
un import total de 2.625 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de
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1997 és de 459 milions de pessetes; import que ha sigut comptabilitzat com a drets de
l'exercici i cobrat íntegrament.

Hem sol.licitat a la Generalitat Valenciana confirmació dels saldos amb la UV a 31 de
desembre de 1997; però a la data del present informe no n'hem rebut cap informació.

Les inversions executades i comptabilitzades en l'exercici en aquest programa, s'eleven
a 240 milions de pessetes.

Quant a això, cal assenyalr que si bé no hi ha una regulació comptable pròpia de la
Generalitat Valenciana, la comissió de principis i normes comptables públics de l'Estat
espanyol estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas la UV) ha de
reconèixer-les en el moment que es produesca el cobrament. No obstant això,
l'ens beneficiari pot reconèixer el dret abans si coneix la forma certa que l'ens
concedent ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa obligació.

- A la fi de l'exercici l'ens concedent ha de reconèixer l'obligació si té constància
que l'ens beneficiari ha acomplert els requisits establerts en la concessió de la
subvenció per a l'exigència del cobrament.

- Tanmateix, a fi de recollir en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de
"desviació de finançament", que ja recull el nou Pla General de Comptabilitat
Pública, per a esmenar el resultat pressupostari.

Així, el resultat ajustat segons aquest nou model, no varia respecte al resultat presentat
per la UV.

5.4.3 Expropiació de terrenys del nou campus

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

Tal com s'ha indicat en l'apartat 5.4.1, la UV ha comptabilitzat com a drets pendents
de cobrament de la Generalitat Valenciana 639 milions de pessetes, corresponents a
part dels pagaments per expropiacions de terrenys del nou campus efectuats en 1997.
El total de pagaments realitzats per aquest concepte durant l'exercici va pujar a 792
milions de pessetes, que figuren comptabilitzats com a obligacions reconegudes en el
capítol VI, "Inversions reals", de l'estat de despeses (vegeu l'apartat 3.5). La
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diferència, 153 milions de pessetes, no ha sigut comptabilitzada com a drets
reconeguts per estimar la UV que han sigut finançats amb l'emissió d'obligacions.

5.5 Passius financers

Els drets reconeguts en aquest capítol pugen a 22.577 milions de pessetes.

En aquest capítol es reflecteixen els fons obtinguts en l'emissió d'obligacions duta a
terme per la UV en l'exercici de 1997 per al finançament del Pla d'Inversions 1995-
2001, en virtut del conveni de col·laboració subscrit el 18 de juliol de 1997 entre la
UV i la Generalitat Valenciana per al finançament de les inversions en infraestructures
necessàries per al dit període, així com les disposicions realitzades en els crèdits i els
préstecs oberts en entitats financeres, a fi de finançar les inversions previstes en el dit
conveni i en l'anterior acord de 27 de març de 1995, relatiu al Pla Plurianual
d'Inversions.

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

Concepte Milions de pessetes

Emissió d'obligacions

Disposicions de pòlisses anteriors a 1997, Pla d'Inversions

Disposicions de pòlisses en 1997, Pla d'Inversions

Disposicions de pòlisses per expropiacions anteriors a 1997

Disposicions de pòlisses per expropiacions en 1997

Disposicions en el compte operatiu, 1997

7.500

4.596

4.516

1.373

792

3.800

TOTAL 22.577

Quadre 25

El concepte "Emissió d'obligacions" recull l'import nominal de l'emissió d'obligacions
duta a terme per la UV en l'exercici de 1997 per al finançament del Pla d'Inversions
1995-2001, en virtut del conveni de col·laboració signat entre la UV i la Generalitat
Valenciana el 18 de juliol de 1997.

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

Emissor: Universitat de València

Fiador: MBIA Insurance Corporation, entitat asseguradora
norteamericana, delegació general d'Espanya

Modalitat: Obligacions simples a tipus d'interés fix
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Nominal: 7.500 milions de pessetes

Data d'emissió: 30 d'octubre de 1997

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

Tipus d'interés nominatiu: 7,46 el primer cupó i 6,66% la resta

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

Pagament de cupons: Els dies 15 de desembre de cada any, des del 15de desembre de
1998 fins el 15 de desembre de 2022

Amortització: A la par i única al venciment el 15 de desembre de 2022

Les despeses de l'emissió han pujat durant 1997 a 431 milions de pessetes i figuren
comptabilitzades en l'art. 31 "Empréstits", de l'estat de despeses.

Les disposicions de pòlisses recullen les disposicions de crèdit realitzades per al
finançament d'inversions i expropiacions de terrenys realitzades en 1997 i exercicis
anteriors a l'empara de l'antic acord de 30 de març de 1995 per al finançament del pla
d'inversions. La UV ha comptabilitzat les disposicions anteriors a 1997 en aquest
capítol, ja que en els exercicis anteriors no es registraren com a drets reconeguts, sinó
que es comptabilitzaren com a operacions extrapressupostàries.

Les "Disposicions compte operatiu", corresponen a les realitzades en virtut del nou
conveni de col·laboració, ja esmentat, i que han sigut usades per a la cancel·lació i
reducció del saldo de les pòlisses de crèdit existents.

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

Anualitat Inversi. Autoritzacions de disposició pòlisses de crèdit Total

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1998 autoritz.

3.485 - 1.734 665 1.069 - 1.734

- 4.112

6.346

4.112

6.346

-

-

3.166

-

946

3.531 2.815

4.112

6.346

3.485 4.112 6.346 12.192 665 4.235 4.477 2.815 12.192

Quadre 26

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
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de 4.477 milions de pessetes, dels quals 3.531 van ser justificats en 1997 i 946 en
1996. En 1998 s'han autoritzat disposicions per valor de 2.815 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 l'afectació dels
béns i ingressos obtinguts".

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

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

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

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

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

D'un total de 414 expedients, n'hem seleccionat 12, en milers de pessetes:

Núm. reg. Títol
Import

contracte

6008 Computer Aided Theatrical Scote Project Esprit 20340 51.520
6099 Tècniques avançades d'oxidació per al tractament de

disolvents orgànics en la secció d'acabat. Sector del
moble i afins. 5.510

6319 Desenvolupament de detrminades inversions en el
jardí Botànic de València a càrrec del oprograma de
microreserves de flora. 18.560

6478 Acció concertada per a la prevenció de l'abús infantil a
Europa 41.525

6556 Disseny d'un generador sèrie multifreqüència amb
sistema computeritzat d'ajust i manteniment preventiu
per a la seua aplicació en instal·lacions multiús de
tractament tèrmic. 3.480

6654 Assimilation of multisensor and multitemporal remote
sensing data to monitor vegetation and soil
functioning. 20.800

6744 Informe sobre la solidaritat i d'un observatori de
solidaritat dins del Pla Integral d'Ajuda al Voluntariat
de la Fundació Bancaixa. 5.898

6747 Col·laboració entre l'Institut Anatomicoforense,
clíniques medicoforenses i Facultat de Medicina. 20.000

6752 Redacció de l'informe temàtic IT.1 ECONOMIA, dins
de l'estudi de definició del model territorial de la
Comunitat Valenciana. 3.480

7147 Control integrat de la contaminació. 2.789

7258 Formalització de fitxes processades del Ministeri
d'Educació i Cultura per a la realització de l'Inventari
General de Béns Mobles. 1.375

7262 De Novo design synthesis and structure determination
of peptides with well defined conformation and
function. 43.520

Quadre 27
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La revisió efectuada ha posat de manifest que, en general, els expedients han sigut
tramitats d'acord amb la normativa aplicable sense perjudici de les observacions que es
comenten tot seguit:

1.- Quant a l'òrgan competent i procediment

- Tret del núm. 6752, tots els contractes o convenis examinats han sigut subscrits
pel Rector, complint així el que disposen els articles 112 i 225.2 dels Estatuts
de la UV. El citat expedient núm. 6752, va ser signat pel director de l'Institut
d'Economia Internacional de la UV, d'acord amb l'article 225.3 dels dits
Estatuts.

- En cap cas es troba l'informe jurídic emés per l'assessoria jurídica de la UV.
Encara que aquests informes no siguen preceptius, vist les funcions poc
determinades que l'art. 240 dels estatuts atribueix a la dita unitat consultiva,
resultarien necessaris.

- Quant al procediment seguit cal destacar que, a banda d'una còpia dels
exemplars definitus dels contractes o convenis, no ens ha sigut facilitada cap
documentació. Segons s'ens indica no hi ha expedients pròpiament dits,
almenys en les unitats centrals de la UV.

Cal dir que no es constata l'existència de cap norma que obligue de manera
clara a la centralització d'aquests expedients. Els serveis centrals administratius
i econòmics de la UV, segons l'art. 98 dels estatuts, desenvolupen gestions
d'aquests dos tipus per a "la Universitat en conjunt, en col·laboració i
coordinació amb els altres serveis administratius i econòmics". A més a més,
"sota la direcció del Gerent, asseguren el compliment de les decisions del
Rector i, en les àrees corresponents, dels Vicerrectors i del Secretari General".
D'altra banda, l'apartat 4 (articles 21é. a 24é.) del Reglament de 19 de febrer de
1987, si bé es refereix sols a allò que de forma abreujada podríem anomenar
"contractes d'investigació", preceptua que els serveis administratius gestionen
tots els cobraments i pagaments que se'n deriven; que la UV els registrarà,
arxivarà, els donarà un número que els "identificarà per a tots els tràmits" i
efectuarà el seguiment i control de l'execució dels contractes per mitjà d'una
unitat economicoadministrativa.

Per tot això, es recomana que encara que no estiga imposat de manera taxativa,
haurien d'existir expedients administratius pròpiament dits, que abasten tota la
documentació per als negocis jurídics a què ens referim. En els expedients
haurien de figurar tots els antecedents, memòries, informes, propostes, acords
del departament, esborranys del contracte, un exemplar d'aquest una vegada
subscrit, així com els documents referits a la seua execució i liquidació. Es
considera que els originals de tota aquesta documentació o, almenys una còpia
confrontada, haurien de trobar-se en els corresponents serveis centrals, puix
que "asseguren el compliment de les decisions del Rector", per al compliment i
adopció previa de la resolució caldrà comptar amb l'expedient complet. Així ho
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ratifica també el fet que mitjançant els dits serveis es gestionen cobraments i
pagamants corresponents als contractes, s'efectua el seguiment i control de
l'execució, se'ls registra i arxiva i se'ls dóna un número que els identifica per a
tots els tràmits.

- En cap supòsit consta la proposta del departament a la que fa referència l'art.
226.1 dels Estatuts de la Universitat, si bé no caldria en l'expedient núm. 6747.
Sols hi ha una mera acceptació dels investigadors que intervenen en el núm.
6744 i en el núm. 7147. Per això tampoc no hi figuren certs extrems exigits pel
mateix precepte, com ara l'acord favorable del consell del departament, el
judici sobre les repercussions que l'execució comportarà en les activitats de les
persones participants o la memòria econòmica, encara que aquesta última
s'adjunta al text principal dels expedients números 6556, 6744, 6747 i 7147.
Tanmateix, els noms de les persones que es comprometen a realitzar els
treballs sí que consten en els textos dels convenis o contractes. També es
desconeix si s'hi ha efectuat la publicitat prevista en l'art. 10 del Reglament,
prèviament a la signatura dels contractes.

Quant a això, es recomana adaptar el Reglament a la normativa de la Comissió
Europea per a totes les convocatòries que faça la Universitat.

2.- Quant a la formalització dels contractes

- El contingut dels contractes ve a ajustar-se en tots els casos a la normativa
reguladora dels quatre tipus de negocis examinats. S'hi constata, però, la manca
de determinats annexos que es citen en els expedients números 6654,7262,
6008 i 6478.

En determinats projectes de la Comunitat Europea en què figuren diversos
copartíceps, s'estableixen obligacions conjuntes i solidàries, tal com ocorre en
els expedients números 6654 i 7262, i fins i tot s'estableix, en certs casos, que
si algun d'ells renuncia, els altres col·laboradors hauran de fer-se càrrec de
l'execució que li correspondria a aquell. Es considera que una entitat de dret
públic com la UV, no hauria de concertar convenis o contractes en què les
contraprestacions no estiguen suficientment determinades o el nivell de
compromís pogués sofrir fortes oscil·lacions com a conseqüència del grau de
compliment d'altres parts.

- Quant a la formalització dels contractes, cal destacar el fet que aquells referits a
projectes de la Comunitat Europea, en els quals s'hi contracta directament o s'hi
concerta un contracte auxiliar amb el que és el contractista principal de la
Comunitat, apareixen redactats en francés (núm. 6654) o en anglés (núms.
7262, 6008 i 6478). Açò contrave el que disoposa l'art. 6 dels Estatuts de la
Universitat, que assenyala que "són llengües oficials en la Universitat de
València les reconegudes com a oficials en l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana."
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3.- Quant a l'observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

- De les dades que figuren en els contractes no es dedueix que s'hagen
sobrepassat els límits quantitatius establerts en l'art. 5é.1.a) del reial decret
1.930/1984, de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'art. 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 cadascun dels professors
que hi intervenen.

Quant als límits quantitatius establerts en l'art. 5é.1.b) de la mateixa norma,
referits a les quantitats que han de percebre anualment els professors
universitaris per la participació en contractacions, s'han recaptat dades del
Servei d'Investigació de la UV, sense que s'hi haja observat cap incidència.

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

- Tal com s'ha assenyalat, entre la documentació lliurada no figura cap dada
sobre el control dels ingressos i despeses derivats dels contractes, i reiterem
que seria fàcil comptar amb ella en el cas que existiren expedients unitaris.
També cal advertir, per si encara no s'ha fet, que, com en qualsevol altra
operació susceptible de generar ingressos i despeses per a la UV, aquestes
operacions han de restar sotmeses a fiscalització interna.

- Els articles 13é. i següents del Reglament, estableixen la distribució dels
ingressos procedents dels contractes. Els dits articles disposen que els ingressos
s'incorporen al pressupost de la UV, si bé posteriorment es fixen uns
percentatges d'assignació per a la mateixa UV en concepte de despeses
generals, per a despeses d'execució del contracte, per al personal participant,
per al departament o institut on es realitze el contracte i per a aquells altres que
no hagen signat contractes l'any anterior.

Cal destacar que aquells contractes en els quals directament o indirecta intervé
la Comunitat Europea no contenen cap tipus de distribució -ni tan sols la
previsió expressa, encara que puga deduir-se del text-, que les quantitats
percebudes s'incorporen en total al pressupost de la UV. Tampoc no figura la
distribució en els contractes signats amb les conselleries de Benestar Social i
Agricultura i Medi Ambient i amb la Universitat d'Alacant, per tractar-se de
convenis de col·laboració. En el contracte núm. 6099, signat per AIDIMA,
Multiozono i Unión de Mutuas, ni tan sols es coneix quines quantitats es
reparteixen entre la UV i l'AIDIMA, que són entitats que han de percebre una
quantitat de diners de les altres dues, les quals, al mateix temps, efectuen
aportacions en espècie que no s'hi especifiquen.

5. Liquidació de contractes

Ja s'ha assenyalat que entre la documentació que tenim, no comptem amb dades
relatives als ingressos i despeses produïdes i, per tant, a la liquidació. En el cas del
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núm. 7238, sembla que l'execució ja s'ha efectuat. I en el núm. 6556, l'execució i, per
tant, la liquidació, estan condicionades que el projecte resulte aprovat pel Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial.

6. Pel que fa a l'execució dels convenis

Dels 12 convenis seleccionats, s'ha revisat la comptabilitat de 5, amb un total de drets
reconeguts de 31 milions de pessetes. De l'anàlisi realitzada es conclou que, en
general, la comptabilitat ha sigut adequada i es registra en el subconcepte 31170,
"Convenis i contractes" de l'estat d'ingressos.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre número 28 es reflecteixen, en milions de pessetes, els saldos de drets i
d'obligacions pendents de la UV a 31 de desembre de 1996; així com els cobraments i
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
10.576 (6.924) 3.652 3.342 310

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Segons comptes Situació en 1997

de 1996 Ajusts Definitiu Pagat Pendent
1.630 (10) 1.620 1.580 40

Quadre 28

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1996 ascendien a 10.576 milions
de pessetes. Durant l'exercici es van anul.lar drets per import de 6.924 milions de
pessetes. D'aquests ajusts, 6.916 milions de pessetes corresponen a les transferències
de capital per percebre de la Generalitat Valenciana relatives al Pla Plurianual
d'Inversions, anul·lades en virtut del nou sistema de finançament adoptat en 1997
(vegeu l'apartat 5.4.1). La resta d'ajusts, per import net de 8 milions de pessetes,
correspon a diversos conceptes de poca importància.

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1996 ascendien a 1.630
milions de pesssetes. Durant l'exercici de 1997 es van anul.lar obligacions per import
de 10 milions de pessetes; de manera que hi van quedar unes obligacions pendents
netes d'exercicis anteriors de 1.620 milions de pessetes. Durant l'exercici de 1997, es
van realitzar pagaments per import de 1.580 milions de pessetes, un 97,5% de les
obligacions pendents netes procedents d'exercicis tancats.
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8. TRESORERIA

En el quadre número 29 es recull el saldo de la tresoreria de la UV a 31 de desembre
de 1997, que presenta un saldo negatiu de 2.132 milions de pessetes, a causa dels
comptes de crèdit. La composició d'aquest saldo és la següent, en milions de pessetes:

Concepte
Import

Comptes corrents en entitats financeres

Comptes de crèdit bancaris

2.245

(4.377)

TOTAL (2.132)

Quadre 29

8.1 Comptes corrents en entitats financeres

El saldo per comptes corrents s'eleva a 31 de desembre de 1997 a 2.245 milions de
pessetes. Està integrat pels saldos dels comptes operatius i restringits.

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la UV ha
operat durant l'exercici de 1997, i n'hem obtingut resposta de la majoria.

La UV comptabilitzà la cancel·lació d'un préstec de 800 milions de pessetes, amb
l'abonament a un compte corrent sense que es produís la dita cancel·lació per no
disposar de la preceptiva autorització de la Direcció General d'Ensenyaments
Universitaris i Investigació. Aquesta autorització es va produir en 1998, i aleshores es
cancel·là el compte amb data de valor de l'11 de desembre de 1997. Per tant, el préstec
hauria de figurar a 31 de desembre de 1997 com a pendent de pagament en la
comptabilitat de la UV.

Hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 1997 en els casos en què
hi havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris; sense que s'hi haja
observat cap incidència.

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

8.2 Comptes de crèdit bancaris

El saldo de tresoreria de la UV figura minorat a causa de les disposicions dels comptes
de crèdit, que a 31 de desembre de 1997 ascendien a 4.377 milions de pessetes. Durant
l'exercici de 1997, la UV ha mantingut oberts set comptes de crèdit amb entitats
financeres. El detall dels comptes bancaris es mostra, en milions de pessetes, en el
quadre número 30.
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Entitat Finalitat
Data

obertura
Data

venciment Límit
Saldo disposat

a 31/12/97
Banco Bilbao Vizcaya Pla plurianual d'inversions 08/03/96 08/03/00 900 178

C.A.M. Pla plurianual d'inversions 06/09/96 06/09/00 1.300 13

C.A.M. Pla plurianual d'inversions 23/05/97 22/05/01 800 8

Banco de Santander Pla plurianual d'inversions 19/05/97 19/05/01 900 3

Banco de Santander Pla plurianual d'inversions 30/01/97 30/01/01 1.000 373

Bancaixa Pla plurianual d'inversions 19/05/97 19/05/01 800 0

Banc de València Pla plurianual d'inversions 19/05/97 19/05/01 500 2

Banco Central Hispano Pla plurianual d'inversions 11/12/97 31/03/02 3.800 3.800

TOTAL 10.000 4.377

Quadre 30

Totes les disposicions dels crèdits que tenen per finalitat la inversió, estan subjectes a
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana. En l'apartat 5.5 s'indiquen les
diposicions efectuades en 1997, tot i indicant-hi les autoritzacions de la Generalitat
Valenciana realitzades en 1997 i 1998.

El saldo disposat en les pòlisses de crèdit a 31 de desembre de 1997, no hauria de
figurar ni en l'estat de tresoreria, minvant el saldo final de la tresoreria, ni com a
operacions extrapressupostàries, en haver sigut comptabilitzades les disposicions i
cancel·lacions o reduccions de saldo en els corresponents capítols pressupostaris
(vegeu l'apartat 9).
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

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

Deutors 31/12/97

Disposició de pòlisses de crèdit

Hisenda Pública, IVA suportat

Lliuraments a compte de tercers

Lliuraments a centres per a despeses menors

Deutors per IVA repercutit

Lliurament a compte de la Conselleria

Comptes de caixa fixa

Hisenda Pública, deutor per IVA

Lliuraments a compte de tercers. Contractació

Provisió de fons per justificar

Pagaments pendents d'aplicació

4.351

61

57

35

30

22

19

18

12

12

1

Total 4.618

Creditors 31/12/97

Renda de les persones físiques

Centralització taxes. Comptes restringits

Seguretat Social

Certificats d'altres universitats

Drets passius

Creditors per IVA suportat

MUFACE

Hisenda Pública. IVA repercutit

Dipòsits de pensions col·legis majors

D'altres comptes restringits

Fiances rebudes a curt termini

Assegurança escolar

Ingressos Servei Educació Física

Ingressos CEE, compte ECU

D'altres ingressos-viatge fi de carrera

Ingressos pendents d'aplicació

Ingressos a compte de tercers

364

85

84

52

43

29

19

18

16

11

11

8

7

4

2

2

(18)

Total 737

Quadre 31
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a) Deutors

Els saldos deutors, 4.618 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la
UV. Els més importants són:

- "Disposició de pòlisses de crèdit" amb 4.351 milions de pessetes, recull el
saldo disposat en les pòlisses de crèdit que utilitza la UV per al finançament del
Pla d'Inversions. En 1997, la UV ha comptabilitzat totes les disposicions
efectuades d'aquestes pòlisses, tant de l'exercici com dels exercicis anteriors,
com a ingressos en el capítol IX, "Passius financers" de l'estat d'ingressos. Així
mateix, ha registrat en el capítol IX, "Passius financers" de l'estat de despeses,
les cancel·lacions i reduccions de saldos realitzats en l'exercici (vegeu els
apartats 3.6 i 5.5). Per això, la UV no hauria de recollir com a operacions
extrapressupostàries el saldo disposat de les pòlisses, per haver sigut ja
comptabilitzades en els corresponents capítols pressupostaris. Així mateix, en
l'estat de tresoreria no haurien de figurar els saldos disposats en les pòlisses de
crèdit minvant el saldo final de tresoreria (vegeu l'apartat 8.2).

D'altra banda, hi ha una diferència de 26 milions de pessetes entre el saldo
reflectit en aquest compte i el saldo bancari de les pòlisses.

- "Hisenda Pública, IVA suportat", recull l'IVA suportat pendent de liquidació a
31 de desembre de 1997. S'ha observat que en la liquidació de l'IVA
corresponent al mes de desembre de 1997, pagada en gener de 1998, la UV no
ha deduït l'IVA suportat per un import de 21 milions de pessetes, el qual ha
sigut deduït en les liquidacions corresponents als mesos de gener i febrer de
1998.

- "Lliuraments per compte de tercers", amb 57 milions de pessetes, recull
despeses de l'Hospital Clínic, avançades per la UV i pendents de reposició per
part de la Conselleria de Sanitat.

- "Lliuraments a centres per a despeses menors" recull les quantitats lliurades als
distints centres universitaris per a despeses menors, amb un saldo a 31 de
desembre de 1997 de 35 milions de pessetes.

- "Deutors per IVA repercutit", amb 30 milions de pessetes, recull l'IVA
repecutit en la facturació de la UV per publicacions i contractes i convenis
d'investigació pendents de cobrament.

- "Lliuraments a compte de Conselleria", amb 22 milions de pessetes, reuneix
totes les quantitats avançades per la UV a compte de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, en concepte d'"estades d'investigadors convidats".
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b) Creditors

Els saldos creditors, per 737 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la UV que estan pendents de ser pagats a tercers, o de ser imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.

- La partida més important és la de "Renda Persones Físiques", amb 364 milions
de pessetes, que correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les
persones físiques de l'últim mes de l'exercici, que s'ingressaren en el tresor
públic en gener de 1998.

- Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de la Seguretat
Social", 84 milions de pessetes, "Drets passius", 43 milions de pessetes, i
"MUFACE", 19 milions de pessetes, estan constituïts per quotes de Seguretat
Social, mutualitats i d'altres que estan pendents d'ingressar a 31 de desembre de
1997 a la Seguretat Social i a la Hisenda Pública.

- En "Certificacions d'altres universitats", figuren registrats els ingressos
percebuts per compte de la UPV i de la UJI durant els exercicis de 1993 a
1997, per certificats de selectivitat lliurats i pendents de liquidació o
compensació. Atesa l'antiguitat d'aquests saldos, es recomana la seua liquidació
i cancel·lació.

- Les partides "Centralització taxes/comptes restringits" i "D'altres comptes
restringits", per imports de 85 i 11 milions de pessetes, respectivament,
recullen els ingressos per taxes de matrícules i secretaria i d'altres taxes
pendents de liquidació per part del centre corresponent. Tots dos imports
corresponen a ingressos de l'exercici de 1997 no comptabilitzats en pressupost
en el dit exercici.

- La partida "Ingressos per compte de tercers", recull un saldo negatiu de -18
milions de pessetes. Aquesta partida recull els ingressos percebuts dels
contractistes per llicències d'obres que, posteriorment, la UV liquida per
compensació a l'entitat local corresponent. El saldo és negatiu perquè s'ha
liquidat a les dites entitats un major nombre de llicències d'obra del percebut
pels contractistes.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

En els quadres números 32 i 33 figuren el balanç de situació i el compte de resultats a
31 de desembre de 1997.

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

a) En l'epígraf "Inversions financeres permanents", del balanç de situació, es
recull un import de 7.079 milions de pessetes, dels quals 7.069 corresponen a
l'import que ha de percebre de la Generalitat Valenciana a llarg termini per a
l'amortització, al seu venciment, de les obligacions emeses en l'exercici. Així
mateix, en el capítol de "Despeses per distribuir en diversos exercicis", figuren
comptabilitzades les despeses d'emissió de les dites obligacions, la imputació a
despeses de les quals es produirà en funció de la periodificació anual.

b) En el passiu del balanç de situació, dins l'epígraf de "Deutes amb entitats de
crèdit", a llarg termini, figura un import de 4.351 milions de pessetes,
corresponent al saldo disposat a 31 de desembre de 1997 en les pòlisses de
crèdit utilitzades per la UV per el finançament de les inversions del Pla
Plurianual. Aquest mateix import està inclòs en el saldo "Deutors no
pressupostaris" de l'actiu del balanç. Ja que el deute amb entitats financeres ja
figura recollit dins de l'epígraf de "Tresoreria, pòlisses de crèdit", i que en
"Deutors pressupostaris" de l'actiu ja es recullen els drets pendents de
cobrament de la Generalitat Valenciana relatius al pla d'inversions, no es
considera adequat el tractament comptable donat a aquests conceptes, els quals
presenten una duplicitat comptable. Per aquesta raó haurien de ser eliminats del
balanç de situació.

c) La UV ha dotat una provisió per a riscs i despeses de 835 milions de pessetes
que es referix a diversos litigis pendents de resolució; i un import de 701
milions de pessetes corresponent a l'estimació realitzada de les sentències
pendents d'emetre's per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, relatives al procés d'expropiació dels terrenys del nou campus. La
UV comptabilitza aquesta provisió a càrrec de despeses extraordinàries. En
l'exercici en què les sentències es fan efectives, es registra el seu import com a
major valor d'adquisició de l'immobilitzat material i s'anul·la la provisió dotada
en l'exercici anterior amb abonament als comptes de resultats.

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

e) A 31 de desembre de 1997, hi ha determinats saldos deutors procedents
d'exercicis anteriors que caldria analitzar la seua cobrabilitat i dotar la
corresponent provisió per a insolvències.
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BALANÇ

EXERCICI 1997

ACTIU PASSIU

A) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS

II.- Immobilitzacions immaterials 1.651 I.- Patrimoni 41.299

      Aplicacions informàtiques 145      Patrimoni 37.298

      Drets sobre béns en règim d'arrend. financ. 1.565      Patrimoni rebut en cessió 4.001

      Amortitzacions (59) IV.- Resultats de l'exercici 6.058

III.- Immobilitzacions materials
46.737 B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 835

       Terrenys i construccions
47.917

       Instal.lacions tècniques
1.259 C) CREDITORS A LLARG TERMINI

       Utillatge i mobiliari
4.132

       D'altre immobilitzat
11.160 I.- Emissions d'obligacions i altres valors nega. 7.500

       Amortitzacions
(17.731)        Obligacions i bons 7.500

V.- Inversions financeres permanents
7.079 II.- D'altres deutes a llarg termini 5.818

      Cartera de valors a llarg termini
10        Deutes amb entitats de crèdit 4.351

      Compromís financ. Reemborsam. obligacions 7.069        D'altres deutes 1.467

B) DESPE. PER DISTRIBUIR EN DIVER. EXE. 603 D) CREDITORS A CURT TERMINI

C) ACTIU CIRCULANT II.- Deutes amb entitats de crèdit 21

       Deutes per interessos 21

II.- Deutors
14.552

      Deutors pressupostaris
9.132

III.- Creditors
5.120

      Deutors  no pressupostaris
5.341

       Creditors pressupostaris
3.952

      Administracions públiques
78

       Creditors no pressupostaris
468

      D'altres deutors
1

       Administracions públiques
484

       D'altres creditors
98

III.- Inversions financeres temporals
1

       Fiances i dipòsits rebuts a curt termini
118

       Fiances i dipòsits constituïts a curt termini
1

IV.- Ajusts per  periodificació 1.848

IV.- Tresoreria
2.253

       Comptes operatius
2.245     Tresoreria (Pòlisses de crèdit) 4.377

       Interessos a curt termini de bancs
8

TOTAL ACTIU 72.876 TOTAL PASSIU 72.876

Quadre 32
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

EXERCICI 1997

DEURE HAVER

A) DESPESES B) INGRESSOS

I.- Despeses de funcionament dels serveis I.- Ingressos de gestió ordinària 4.527
     i prestacions socials 25.450

     a) Ingressos tributaris 4.294

     a) Despeses de personal 17.879

II.- D'altres ingressos de gestió ordinària 1.117

     b) Prestacions socials --

     a) Reintegraments 23

     c) Dotacions amortització d'immobilitzat. 1.652

     c) D'altres ingressos de gestió 1.009

     e) D'altres despeses de gestió 5.376

     f) D'altres interessos i ingressos assimilats 85

     f) Despeses financeres i assimilables 543

III.- Transferències i subvencions 32.967

II.- Transferències i subvencions 378

      a) Transferències corrents 15.513

     a) Transferències corrents 324

      b) Subvencions corrents 1.148

     c) Transferències de capital 54

      b) Subvencions de capital 16.306

III.- Pèrdues i despeses extraordinàries 7.881

IV.- Beneficis i ingressos extraordinaris 119

     a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 14

      c) Ingressos extraordinaris 1

     c) Despeses extraordinàries 835

      d) Ingressos  i beneficis d'altres exercicis 118

     d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 7.032

V.- Vendes i prestació de serveis 1.270

     a) Vendes 22

     b) Prestació de serveis 1.248

ESTALVI 6.058 ESTALVI NEGATIU --

TOTAL 39.767 TOTAL 39.767

Quadre 33
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

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

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

2.- Cal tenir en compte les observacions recollides en els apartats 5.4, 9 i 10, en
relació a la comptabilitat de determinats drets i obligacions de la UV.

3. Es recomana realitzar les dotacions de provisió per a insolvències i sentències
pendents de pagament, tal i com assenyalem en l'apartat 10 d'aquest informe.

B) Quant a l'execució del pressupost

1.- Pel que fa al pressupost de despeses, el grau d'execució ha sigut del 93,2% i el
de compliment, del 91,4%.

2.- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 124,0% i el de
compliment, del 83,8%.

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

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

2.- Es recomana el compliment de la normativa vigent en relació a les
competències d'aprovació dels expedients de modificació pressupostària, tal i
com s'indica en l'apartat 2.2.


