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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Objectius

Els objectius de la fiscalització dels comptes de les universitats de la Comunitat
Valenciana es concreten a:

a) Determinar si la informació financera es presenta de forma adequada, d'acord
amb els principis comptables aplicables.

b) Verificar si s'ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris
s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient.

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists.

1.2 Abast i procediments d'auditoria

La fiscalització dels comptes de la Universitat s'ha portat a efecte d'acord amb normes
d'auditoria generalment acceptades i, per tant, no ha inclòs cap revisió detallada de totes
les transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de
procediments i antecedents i d'altres tècniques habituals d'auditoria que s'han considerat
necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius perseguits i de l'avaluació
prèvia del control intern; considerant, a més a més, la importància relativa de les
possibles anomalies, observacions, ajusts, etc.

Les universitats públiques són també auditades per la Intervenció de la Generalitat
Valenciana, per mitjà d'empreses contractades per aquesta.

En aquest sentit, i a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, s'ha considerat
necessari racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels equips de
fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes no
considerats -de manera total o parcial- en les auditories realitzades per la I.G.G.V.

En conseqüència amb això, no s'han realitzat determinades proves d'auditoria financera
ja efectuades per les empreses d'auditoria contractades per la I.G.G.V., i hem utilitzat
aquelles conclusions que hem considerat procedents. Sí que han sigut objecte d'una
fiscalització especial els contractes i els convenis d'investigació.

1.3 Presentació i rendició de comptes

Els comptes anuals de 1998 de la Universitat Jaume I (d'ara endavant, Universitat), han
sigut retuts, d'acord amb la normativa aplicable, per mitjà de la Intervenció General de
la Generalitat Valenciana el 30 de juny de 1999.



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 1998

- 214 -

2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

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

- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1998 per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana dins del termini establit a
aqueix efecte.

- Per regla general, els estats comptables presenten, d'acord amb els principis i les
normes que hi són aplicables, la informació economicofinancera de la
Universitat; sense perjudici de les observacions recollides en els apartats 3.2.4 i
3.3.1 d'aquest informe.

b) Quant a l'execució del pressupost

- Pel que fa al pressupost de despeses, el grau d'execució hi ha sigut del 85,1% i el
de compliment, del 83,8%.

- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució ha sigut del 95,7% i el de
compliment, del 88,5%.

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

- La gestió dels expedients de contractació ha sigut conforme a la normativa legal;
sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4. Pel que fa als
convenis d'investigació, cal tenir en compte les consideracions efectuades en
l'apartat 5 d'aquest informe.
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3. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

3.1 Pressupost inicial i modificacions

3.1.1 Pressupost inicial

El pressupost inicial per a 1998 va crèixer un 17,1%, respecte a l'exercici anterior, en
passar de 7.674 milions de pessetes en l'exercici de 1997, a 8.990 milions de pessetes en
1998.

En el pressupost d'ingressos, és el capítol IX, "Passius financers", el que experimenta
l'augment més significatiu, amb 3.036 milions de pessetes; però queda compensat amb
la disminució de 2.749 milions de pessetes experimentada en el capítol VII,
"Transferències de capital".

En el pressupost de despeses, els majors increments tenen lloc, a escala quantitativa, en
el capítol VI, "Inversions reals", i en el capítol III, "Despeses financeres", que registren
uns augments de 802 i 258 milions de pessetes, respectivament.

Pressupost inicial Variació pressupost

Descripció 1997 1998 1998/1997

Taxes i d'altres ingressos 905 899 (6) (0,7%)

Transferències corrents 3.335 4.123 788 23,6%

Ingressos patrimonials 20 17 (3) (15,0%)

Alienació d'inversions reals 0 250 250 -

Transferències de capital 3.194 445 (2.749) (86,1%)

Actius financers 0 0 0 0,0%

Passius financers 220 3.256 3.036 1.380,0%

Total ingressos 7.674 8.990 1.316 17,1%

Despeses de personal 3.153 3.312 159 5,0%

Despeses de funcionament 737 833 96 13,0%

Despeses financeres 93 351 258 277,4%

Transferències corrents 147 148 1 0,7%

Inversions reals 3.544 4.346 802 22,6%

Actius financers 0 0 0 -

Total despeses 7.674 8.990 1.316 17,1%

Quadre 1
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3.1.2 Modificacions pressupostàries

El pressupost definitiu de la Universitat experimentà un creixement del 16,6%, en
relació al pressupost inicial. Les modificacions pressupostàries netes produïdes en
l'exercici de 1998 ascendiren a 1.494 milions de pessetes.

En el pressupost d'ingressos, la modificació més significativa es produeix per la
incorporació del romanent de tresoreria (actius financers).

En el pressupost de despeses, la modificació més significativa, l'experimenta el capítol
VI, "Inversions reals", amb un increment dels crèdits prevists de 902 milions de
pessetes.

Descripció
Pressupost

inicial Modificacions
Pressupost

definitiu
Increm. pressup

definit./inicial

Taxes i d'altres ingressos 899 214 1.113 23,8%

Transferències corrents 4.123 115 4.238 2,8%

Ingressos patrimonials 17 0 17 0,0%

Alienació d'inversions reals 250 350 600 140,0%

Transferències de capital 445 282 727 63,4%

Actius financers 0 856 856 -

Passius financers 3.256 (323) 2.933 (9,9%)

Total ingressos 8.990 1.494 10.484 16,6%

Despeses de personal 3.312 136 3.448 4,1%

Despeses de funcionament 833 329 1.162 39,5%

Despeses financeres 351 0 351 0,0%

Transferències corrents 148 102 250 68,9%

Inversions reals 4.346 902 5.248 20,8%

Actius financers 0 25 25 -

Total despeses 8.990 1.494 10.484 16,6%

Quadre 2

3.2 Execució de l'estat de despeses

Tal i com es mostra en el quadre número 3, el grau d'execució (que relaciona les
obligacions reconegudes amb les previsions definitives) ha sigut del 85,1%, i el grau de
compliment (que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes) ha
sigut del 83,8%.
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Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses personal 3.448 3.315 3.315 0 96,1% 100,0%

Desp. funcionament 1.162 925 701 224 79,6% 75,8%

Desp. financeres 351 329 329 0 93,7% 100,0%

Transfs. corrents 250 163 135 28 65,2% 82,8%

Inversions reals 5.248 4.189 2.992 1.197 79,8% 71,4%

Actius financers 25 0 0 0 0,0% -

TOTAL 10.484 8.921 7.472 1.449 85,1% 83,8%

Quadre 3
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3.2.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 3.315 milions de pessetes;
cosa que denota un grau d'execució del 96,1%. El grau de compliment hi ha sigut del
100,0%. Les obligacions reconegudes en aquest capítol representen el 37,2% del total
de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1998; el seu desglossament és el
següent, en milions de pessetes:
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Concepte 1997 1998
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

2.605

451

1

2.854

459

2

249

8

1

9,6%

1,8%

100,0%

TOTAL 3.057 3.315 258 8,4%

Quadre 4

L'increment de les retribucions de l'exercici, respecte a les de l'exercici anterior, es xifra
en un 9,6%. Aquest augment ve explicat fonamentalment per l'increment de la plantilla
registrat durant l'exercici (vegeu el quadre 5). També ha contribuït al dit increment
l'augment retributiu del personal al servei de la Universitat, que durant 1998 ha sigut del
2,1%, tal com estableix la normativa laboral que hi és aplicable.

El detall del personal al servei de la Universitat, a 31 de desembre dels exercicis de
1996 a 1998, és el següent:

Personal
Total a

31-12-96
Total a

31-12-97
Total a

31-12-98
Increment

97/96
Increment

98/97

Personal docent d'investigació:

Contractats docents 387 432 490 11,6% 13,4%

Funcionaris docents 268 280 299 4,5% 6,8%

Personal d'administració de serveis:

Funcionaris no docents 171 173 221 1,2% 27,7%

Laborals no docents 92 95 78 3,3% (17,9%)

Personal eventual - - 2 - -

TOTAL 918 980 1.090 6,8% 11,2%

Quadre 5

La variació de la despesa de sous i salaris entre els exercicis de 1997 i 1998,
desglossada per tipus de personal, és la següent, en milions de pessetes:
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Tipus de personal 1997 1998
Increment

absolut
Increment

relatiu

Alts càrrecs 51 55 4 7,8%

Personal eventual - 10 10 -

Funcionaris 1.662 1.801 139 8,4%

Laborals fixos 228 244 16 7,0%

Laborals temporals 29 54 25 86,2%

Contractats docents 609 663 54 8,9%

Retribucions per convenis i cursos 26 27 1 3,8%

Total sous i salaris 2.605 2.854 249 9,6%

Quadre 6

D'acord amb les dades consignades en el model 110 del I.R.P.F., la base de retenció
corresponent a rendiments del treball és de 2.970 milions de pessetes. La diferència amb
les obligacions reconegudes de sous i salaris és de 116 milions de pessetes. En aquest
sentit, podem assenyalar que la Universitat, seguint les recomanacions d'aquesta
Sindicatura, al tancament de l'exercici realitzà una conciliació entre tots dos imports,
identificant adequadament cada una de les partides de conciliació.

3.2.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 925 milions de pessetes, un
10,4% del total de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1998. Això
significa un grau d'execució del 79,6%, i els pagaments realitzats han assolit el 75,8%
de les obligacions reconegudes.

En el quadre número 7 es resumeix, en milions de pessetes, l'execució per articles del
capítol II.

Article Concepte
Pressupost

definitiu
Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectuats

21 Tributs 0 0 0

22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 988 786 577

23 Indemnització per raó de serveis 174 139 124

TOTAL 1.162 925 701

Quadre 7
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En el quadre número 8 es mostren, a escala de concepte i en milions de pessetes, les
obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", en els exercicis
de 1997 i 1998.

Descripció 1997 1998

Tributs 0 0

Arrendament de béns 12 14

Reparació i conservació de béns 93 106

Subministraments 126 142

Transports i comunicacions 63 57

Treballs realitzats per altres empreses 147 212

Primes d'assegurances 4 9

Material d'oficina 104 103

Despeses diverses 96 143

Dietes, locomoció i trasllats 70 75

D'altres indemnitzacions 45 64

TOTAL 760 925

Quadre 8

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

3.2.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer, en l'exercici de
1998, obligacions per import de 329 milions de pessetes. L'import més significatiu, 316
milions de pessetes, correspon al pagament dels interessos vençuts durant l'exercici de
1998 de l'emissió d'obligacions efectuada en 1997, a l'empara del Pla de Finançament
(vegeu l'apartat 3.3.6).

La disposició de fons provinents del préstec concedit pel Banc Europeu d'Inversions
(vegeu l'apartat 3.3.6), no ha implicat cap despesa en aquest capítol, ja que el primer
venciment per al pagament d'interessos es produeix en 1999.

3.2.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
s'elevaren a 163 milions de pessetes; cosa que denota un grau d'execució del capítol del
65,2%. El grau de compliment de les obligacions va ser del 82,8%.
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Dins d'aquest capítol, els imports més significatius corresponen a les beques
d'investigació finançades per mitjà del conveni subscrit entre la Universitat i la
Fundació Caixa Castelló.

Així mateix, igual com en l'exercici anterior, han reconegut com a obligacions l'import
dels preus acadèmics de matrícula no compensats, per 50 milions de pessetes, que al seu
torn ha sigut reconegut com a dret en el capítol III del pressupost d'ingressos (vegeu
l'apartat 3.3.1).

Això no obstant, la Universitat, a conseqüència de l'aplicació de la llei 17/1998, va rebre
45 milions de pessetes en concepte de compensació de beques concedides per ser de
famílies amb tres fills, de la matrícula de 1996/1997. A fi de regularitzar la
comptabilitat efectuada, van anul.lar parcialment l'obligació reconeguda en el capítol
IV, "Transferències corrents", i així el resultat net de totes les operacions comptables és
un ingrés de 45 milions de pessetes.

És recomanable que la Universitat comptabilitze aquest tipus d'operacions solament en
el pressupost d'ingressos, i per l'import realment compensat, en el moment que se'n
notifique o realitze el cobrament.

3.2.5 Inversions reals

Les obligacions reconegudes han ascendit a 4.189 milions de pessetes, cosa que dóna un
grau d'execució del 79,8%; el grau de compliment ha sigut del 71,4%. Les obligacions
reconegudes en aquest capítol representen el 47,0% del total de les obligacions
reconegudes a 31 de desembre de 1998.

En el quadre númeo 9 se'n mostra, en milions de pessetes, el detall de les obligacions
reconegudes.

Concepte Import %

Terrenys i béns naturals

Edificis i d'altres construccions

Maquinària, instal., utillatge i mat. transport

Mobiliari i estris

Equips per a procés d'informació

Inversions en immobilitzat material

11

2.804

589

289

405

91

0,3%

66,9%

14,0%

6,9%

9,7%

2,2%

TOTAL 4.189 100,0%

Quadre 9

Cal referir-se a l'"Acord de 3 d'abril de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat Jaume I per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-
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2001". En aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i
finançar inversions per un valor màxim de 10.479 milions de pessetes al llarg del
període citat.

Per resolució de 9 de març de 1998 de la Direcció General d'Ensenyaments
Universitaris i Investigació, s'autoritza a la Universitat la programació d'inversions per a
l'anualitat de 1998 per un import màxim de 3.526 milions de pessetes.

L'import justificat per la Universitat a la dita Direcció General, de les inversions
realitzades a càrrec de l'anualitat de 1998, és de 2.806 milions de pessetes, per la qual
cosa els 450 milions de pessetes restants passaran a incrementar l'anualitat de 1999.

Així mateix, cal assenyalar que l'import realment autoritzat per la Direcció General
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació va pujar a 2.788 milions de pessetes, dels
quals 2.317 milions de pessetes foren autoritzats abans del tancament de l'exercici i la
resta, en 1999.

La diferència entre l'import justificat i l'autoritzat, 18 milions de pessetes, correspon a
unes penalitzacions al constructor per demora en el termini d'execució, i que foren
descomptats de l'import autoritzat.

3.3 Execució de l'estat d'ingressos

En el pressupost d'ingressos, els drets ascendiren a 9.216 milions de pessetes, la qual
cosa ha fet que el grau d'execució del pressupost d'ingressos, sense considerar-hi el
romanent de tresoreria, haja sigut del 95,7%; el de compliment se'n xifra en un 88,5%.

En el quadre número 10 es detalla l'execució del pressupost d'ingressos, en milions de
pessetes.

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 1.113 1.108 960 148 99,6% 86,6%

Transferències corrents 4.238 4.233 3.743 490 99,9% 88,4%

Ingressos patrimonials 17 69 68 1 405,9% 98,6%

Alienació inversions reals 600 600 350 250 100,0% 58,3%

Transferències de capital 727 706 532 174 97,1% 75,4%

Passius financers 2.933 2.500 2.500 0 85,2% 100,0%

Exercici corrent 9.628 9.216 8.153 1.063 95,7% 88,5%

Romanent de tresoreria 856

TOTAL 10.484

Quadre 10
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren a 1.108
milions de pessetes; cosa que dóna un grau d'execució del 99,6%. El grau de
compliment ha sigut del 86,6%.

El detall dels drets reconeguts i la seua evolució interanual, en milions de pessetes, es
mostra en el quadre número 11.

Drets reconeguts 1997 1998 Var. 97/98

Venda de béns

Prestació de serveis

Preus acadèmics

Compensació per beques de l'Estat

D'altres ingressos propis

4

73

672

180

6

8

118

788

169

25

100,0%

61,6%

17,3%

(6,1%)

316,7%

TOTAL 935 1.108 18,5%

Quadre 11

A continuació n'analitzem els més rellevants.
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a) Prestació de serveis

En aquest article 31 s'inclouen, entre altres, els ingressos procedents de convenis i
contractes d'investigació, que analitzem amb més detall en l'apartat 5 del present
informe. El total de drets reconeguts en aquest article, pel dit concepte va ser durant
1998 de 91 milions de pessetes.

b) Preus acadèmics

En l'exercici de 1998, l'import dels drets reconeguts per preus acadèmics s'eleva a 788
milions de pessetes. Aquest import inclou 50 milions de pessetes en concepte de drets
de matrícula no cobrats a alumnes que, d'acord amb la normativa vigent, gaudeixen de
certes exempcions i bonificacions en el pagament dels dits preus. Com a contrapartida
d'aquest ingrés en el pressupost de despeses, capítol de "Transferències corrents", s'ha
comptabilitzat un import idèntic, perquè la Universitat entén que la dita exempció és
una subvenció pròpia de la Unversitat als seus estudiants (vegeu l'apartat 3.2.4).

Per a comptabilitzar les taxes acadèmiques, la Unversitat aplica el criteri establit en el
nou Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i
Hisenda de 6 de maig de 1994, que consisteix a comptabilitzar com a drets reconeguts
de l'exercici els preus públics per l'import net cobrat en l'exercici mateix. Com que la
Universitat ha concedit el fraccionament en dos terminis del pagament de les matrícules,
no ha inclòs en el pressupsot d'ingressos l'import del segon termini de la matrícula de
1998/1999, per 133 milions de pessetes, termini que vencerà en l'exercici següent.
L'import d'aquest segon termini de matrícules del curs 1998/1999 figura en el balanç de
situació dins de l'epígraf de "Deutors no pressupostaris".

En conseqüència, s'inclou com a drets reconeguts de l'exercici de 1998 l'import del
segon termini de les matrícules del curs 1997/1998, que es cobra en l'exercici de 1998 i
que es xifra en 136 milions de pessetes.

En el subsistema economicopatrimonial, l'import dels ingressos per preus acadèmics,
que figura en el compte de resultats dins de l'epígraf "Prestació de serveis", s'eleva a
926 milions de pessetes. Aquest import inclou 169 milions de pessetes en concepte de
compensació per beques i 50 milions de pessetes per l'import de les matrícules no
cobrades; aspecte aquest que ja hem comentat amb anterioritat.

En el quadre número 12 es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la
Universitat.
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Alumnes Variació

Curs 94/95 8.021 -

Curs 95/96 9.296 +15,9%

Curs 96/97 10.146 +9,1%

Curs 97/98 11.297 +11,3%

Curs 98/99 11.971 +6,0%

Quadre 12

c) Compensació per beques de l'Estat

Igual que en l'exercici anterior, la Universitat ha comptabilitzat com a dret reconegut de
l'exercici de 1998, en concepte de compensació de beques de l'Estat, un import de 169
milions de pessetes, que es correspon amb l'import sol.licitat al Ministeri d'Educació i
Ciència per a compensar els preus públics per serveis acadèmics no satisfets pels
alumnes becaris en el curs 1997/1998.

La forma en què la Universitat comptabilitza aquests drets no es considera correcta,
perquè es tracta d'un recurs que liquida un ens distint de la Universitat; com que, a més,
la seua concessió està supeditada a l'existència de crèdit suficient en el pressupost de
l'ens concedidor, en aplicació del principi de prudència valorativa caldria comptabilitzar
els dits drets quan són recaptats o quan se'n rep la notificació de la seua concessió.

Podem assenyalar, però, que en el present exercici l'import reconegut per la Universitat
-en aplicació del criteri seguit en exercicis anteriors-, coincideix amb l'import que
caldria haver comptabilitzat atenent al principi de prudència valorativa, ja que a 31 de
desembre de 1998 s'havien cobrat efectivament 117 milions de pessetes i el pagament
dels 52 milions de pessetes restants -encara que foren cobrats en 1999-, havia sigut
notificat a la Universitat pel Ministeri d'Educació i Ciència el 30 de desembre de 1998.

3.3.2 Transferències corrents

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 4.233 milions de pessetes; cosa que
significa un grau d'execució del 99,9%. El grau de compliment ha sigut del 88,4%.

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es mostra en
el quadre número 13, en milions de pessetes.
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1996 1997 1998 Var. 96/97 Var. 97/98

D'ens territorials 3.041 3.257 3.927 7,1% 20,6%

De l'Administració central 28 70 124 150,0% 77,1%

D'altres 127 151 182 18,9% 20,5%

TOTAL 3.196 3.478 4.233 8,8% 21,7%

Quadre 13

L'article 44, "D'ens territorials", recull les diferents subvencions corrents concedides per
institucions de la comunitat autònoma. Aquest concepte d'ingressos constitueix el
92,8% del total d'ingressos liquidats en el capítol. La quantia més rellevant correspon a
la subvenció global de la Generalitat Valenciana, per 3.505 milions de pessetes; el
desglossament n'és el següent, en milions de pessetes.

Import

- Segons llei 15/1997, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1998

- Ampliació segons comunicació de la D.G.E.U. i I.

- Suplement segons acord del Govern Valencià de 23/12/98

2.952

195

358

TOTAL 3.505

Quadre 14

En el quadre número 15 es recull un resum comparatiu del calendari real de cobraments
de la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1996, 1997 i 1998,
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes.
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1996 1997 1998

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

553

869

533

651

19,2%

30,2%

18,5%

22,7%

651

796

767

738

21,2%

26,0%

25,0%

24,1%

738

738

738

933

21,1%

21,1%

21,1%

26,5%

Total exercici corrent 2.606 90,6% 2.952 96,3% 3.147 89,8%

Exercici següent:

1r. trimestre 271 9,4% 113 3,7% 358 10,2%

Total exercici següent: 271 9,4% 113 3,7% 358 10,2%

TOTAL 2.877 100,0% 3.065 100,0% 3.505 100,0%

Quadre 15

Igual que en l'exercici anterior, per fer efectiu el cobrament de la subvenció
corresponent a les mensualitats de gener i febrer de 1998, l'import de les quals ascendia
a 492 milions de pessetes, la Universitat va subscriue el dia 24 de febrer de 1998 -a
instàncies de la Generalitat Valenciana- un contracte de cessió de drets amb l'entitat
financera Bancaixa, per l'import citat. Per virtut d'aquest contracte, la Universitat cedia a
favor de Bancaixa els drets pressupostaris detinguts davant de la Generalitat Valenciana
i la dita entitat financera abonava a la Universitat la quantia deguda per la Generalitat
Valenciana.

Quant a això, cal tenir en compte:

- Que les cessions de crèdits realitzats per a les universitats, en la mesura que
afecten ingressos de dret públic, no es poden portar a efecte, ja que és
improcedent la subrogació en la posició jurídica d'una entitat pública quan
aquesta actua com a poder públic.

- Que l'article 12 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat
Valenciana, assenyala que no es podran alienar, gravar ni arrendar els drets
econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana; llevat dels supòsits
establits en les lleis.

3.3.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en aquest capítol han ascendit a 69 milions de pessetes, que
suposen un grau d'execució del 405,9%; el grau de compliment en va ser del 98,6%.
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3.3.4 Alienació d'inversions reals

Els drets reconeguts en aquest capítol han ascendit a 600 milions de pessetes; això
significa un grau d'execució del 100,0%; el grau de compliment ha sigut del 58,3%.

El dit import correspon al crèdit que, amb motiu de la cessió del Campus Herrero, devia
la Generalitat Valenciana a la Universitat.

El 15 d'octubre de 1996 es va signar un conveni de col.laboració entre la Generalitat
Valenciana, l'Ajuntament de Castelló, la Diputació Provincial i la Universitat, en el qual
-ente altres aspectes- es manifestava que la Universitat era titular del denominat Campus
del carrer d'Herrero, la valoració del qual -el sòl inclusivament- s'estimava en 600
milions de pessetes. En el mateix conveni s'acordava que la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència havia de transferir a la Universitat, en un termini màxim de dos
anys, la quantitat de 600 milions de pessetes com a compensació per la cessió del
mateix edifici, que havia de ser destinat a l'Ensenyament Secundari Obligatori.

La Universitat, a causa que en aquest exercici expirava el termini per a cobrar el dit
crèdit, ha reconegut drets per 600 milions de pessetes, i ha cobrat efectivament 350
milions de pessetes. En relació a l'import pendent de cobrament, 250 milions de
pessetes, el 5 de gener de 1999 la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i
Investigació adoptà una resolució, per la qual autoritzava la Universitat a disposar de
250 milions de pessetes -a càrrec dels fons dipositats en el compte operatiu-, en
concepte de pagament de les obligacions pendents.

3.3.5 Transferències de capital

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 706 milions de pessetes, que donen
un grau d'execució del 97,1%; el grau de compliment se n'ha xifrat en un 75,4%.

Quant a l'exercici anterior, s'hi ha produït un increment del 105,8%; tal i com es pot
veure en el quadre número 16, expressat en milions de pessetes.

1997 1998 Var. 98/97

De l'Administració de l'Estat

D'ens territorials

De la Comunitat Europea

D'empreses privades

13

7

308

15

44

53

609

0

238,5%

657,1%

97,7%

(100,0%)

TOTAL 343 706 105,8%

Quadre 16



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 1998

- 229 -

L'increment registrat en els drets reconeguts derivats de les subvencions de capital
procedents de la Comunitat Europea, s'origina per una major execució dels projectes
finançats amb fons F.E.D.E.R.

Els drets reconeguts per la Universitat per ajudes rebudes de la Unió Europea per a
finançar inversions en infraestructures, tenen el desglossament següent, en milions de
pessetes:

Import

F.E.D.E.R. Estat 334

F.E.D.E.R. Generalitat Valenciana 275

609

El programa operatiu finançat amb fons "F.E.D.E.R. Estat" abasta els anys 1994 a 1999
i té un inversió global prevista de 1.214 milions de pessetes. Sota aquest programa
operatiu, es subvencionen el 70% de les inversions realitzades en infraestructures
científiques.

L'import justificat per la Universitat fins al 31 de desembre de 1998 a l'empara d'aquest
programa, s'eleva a 1.288 milions de pessetes; cosa que implica un excés de 74 milions
de pessetes per sobre de l'anualitat global prevista.

El programa operatiu finançat amb fons "F.E.D.E.R. Generalitat Valenciana" té prevista
una inversió en infraestructures per a investigació, entre els anys 1994 i 1999, de 1.145
milions de pessetes; es subvenciona un 70% de les inversions a través de la Unió
Europea i el restant 30%, a través de la Comunitat Valenciana.

El total executat sota aquest programa a 31 de desembre de 1998, s'eleva a 1.009
milions de pessetes; de manera que a la dita data hi havia pendents d'executar 136
milions de pessetes.

3.3.6 Passius financers

Els drets reconeguts en el capítol IX, "Passius financers", de l'estat d'ingressos de 1998,
pugen a 2.500 milions de pessetes. Aquests drets procedeixen de la disposició de la línia
de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions relacionats amb el Pla de Finançament
1995-2001.

El dit Pla, que es concreta en l'acord subscrit el dia 18 de juliol de 1997 entre la
Generalitat Valenciana i la Universitat, considera tant el finançament per mitjà d'una
emissió d'obligacions, com una línia de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions. Per
virtut d'aquest acord, la Generalitat Valenciana s'obliga de manera incondicional a
transferir a la Universitat les quantitats nececessàries perquè aquesta faça front a totes
les obligacions de pagament que haja assumit, derivades del dit finançament.
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L'emissió d'obligacions, per 4.300 milions de pessetes, la va realitzar la Universitat en
1997 i es va instrumentar en 4.300 títols d'obligacions simples al portador per un
nominal d'1 milió de pessetes cada un, amb venciment a vint anys (octubre del 2017) i a
un tipus d'interés fix anual del 6,50%; llevat del primer any, per al qual s'estableix en el
7,35%.

D'altra banda, el contracte de finançament signat amb el Banc Europeu d'Inversions
s'eleva a 5.250 milions de pessetes, per a tot el període d'execució de les inversions. El
30 de setembre de 1998, hom disposà de 2.500 milions de pessetes, a un tipus d'interés
del 4,44% anual (a partir de juny del 2008, LIBOR més 0,15%); el seu venciment és el
mes dejuny de l'any 2018.

En conseqüència, el finançament de l'anualitat del Pla d'Inversions de 1998, per 2.806
milions de pessetes (vegeu l'apartat 3.2.5) ha sigut el següent, en milions de pessetes:

Romanent emissió d'obligacions 1997

Préstec Banc Europeu d'Inversions (BEI)

323

2.483

TOTAL 2.806

Quadre 17

La part no utilitzada del préstec del B.E.I., per 17 milions de pessetes, queda com a
romanent per a finançar l'anualitat de 1999 i la registren com a "Ingressos per a
distribuir en diversos exercicis", tant en el balanç de situació, com en l'estat
d'operacions extrapressupostàries a 31 de desembre de 1998 (vegeu els apartats 6.2 i 7).

3.4 Pressuposts tancats

En el quadre número 18 es recullen els saldos de drets i d'obligacions pendents de la
Universitat a 31 de desembre de 1997, així com els cobraments, pagaments i variacions
produïts o els ajusts efectuats durant 1998, i els saldos pendents a 31 de desembre de
1998.
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Situació en 1998

Segons comptes de 1997 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

608 (25) 583 470 113

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Situació en 1998

Segons comptes de 1997 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

1.612 0 1.612 1.606 6

Quadre 18

L'import més significatiu inclòs en el saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de
1998, correspon als ingressos derivats d'un conveni subscrit amb la Fundació Bancaixa,
per import de 76 milions de pessetes.

Les obligacions pendents de pagament ascendiren a 6 milions de pessetes; tal i com
figura en el quadre número 18.

3.5 Resultat pressupostari i acumulat

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1998 ha sigut de 295 milions de pessetes,
diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant el dit exercici. Dels ajusts
d'exercicis tancats, resulta un superàvit de l'exercici de 270 milions de pessetes.

Concepte 1997 1998

Drets reconeguts de l'exercici, (caps. I a VII) 9.084 9.216

Obligacions reconegudes de l'exercici, (caps. I a VII) 8.098 8.921

Superàvit < Dèficit > Pressupost 1998 986 295

Ajusts d'exercicis tancats:

- Anul.lació de drets (1.582) (25)

- Anul.lació d'obligacions - -

- Addició de drets - -

Superàvit < Dèficit > De l'exercici (596) 270

Quadre 19
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El romanent de tresoreria total ascendia a 1.130 milions de pessetes, dels quals 942
milions de pessetes estan afectats a finançar determinades despeses.

Concepte Import

(+) I.- Drets pendents de cobrament 1.181

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 1.063

(+) Deutors del pressupost d'exercicis tancats 113

(+) Entitats públiques 1

(+) Deutors extrapressupostaris 11

(-) Provisions per a insolvències (7)

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 1.676

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 1.449

(+) Creditors del pressupost d'exercicis tancats 6

(+) Creditors per devolució d'ingressos 1

(+) Entitats públiques creditores 194

(+) Creditors extrapressupostaris 26

(-) III.- Provisions 10

(+) Provisió per a riscs a curt 10

(+) IV.- Fons disponibles 1.635

Inversions financeres temporals (repos.) 900

Caixa 1

Bancs i institucions de crèdit 734

Romanent de tresoreria total (I-II-III-IV) 1.130

1.- Romanent de tresoreria afectat

2.- Romanent de tresoreria no afectat

942

188

Romanent de tresoreria total (1 + 2) 1.130

Quadre 20
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre
número 21, que recull el nombre d'expedients de contractació tramitats durant l'exercici,
desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix, s'hi indica el
detall de la revisió realitzada.

Tipus de contractes i Total Revisats

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Concurs 772 100,0% 2 100,0% 772 100,0% 2 100,0%

Proced. negoc. - - - - - - - -

Total 772 100,0% 2 100,0% 772 100,0% 2 100,0%

Subministr. Concurs 926 95,6% 63 88,7% 231 24,9% 4 6,3%

Proced. negoc. 43 4,4% 8 11,3% - - - -

Total 969 100,0% 71 100,0% 231 23,8% 4 5,6%

Assist. tèc., Concurs 241 87,3% 7 77,8% 212 88,0% 3 42,9%

servs. i altr. Proced. negoc. 35 12,7% 2 22,2% - - - -

Total 276 100,0% 9 100,0% 212 76,8% 3 33,3%

Quadre 21

Pel que fa a l'examen de la comptabilitat de les despeses derivades dels expedients
seleccionats, i a la revisió de la documentació de suport, hem de dir que ha resultat
satisfactori, per regla general.

4.1 Contractes d'obres

Durant 1998 la Universitat va tramitar dos expedients de contractació d'obres per un
import de 772 milions de pessetes. Tots dos contractes han sigut seleccionats per
revisar-los en detall; representen un percentatge de revisió del 100% de l'import total de
contractes d'obres.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents:

Núm. exp. Objecte del contracte
Import adjudicat

(milions ptes.)

1/98 Obres construcció edifici Rectorat Ciutat Universitària de Castelló 722

2/98 Urbanització accés al Rectorat i Biblioteca del Campus Riu Sec 50

772
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La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients
analitzats han sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les
observacions que farem tot seguit.

4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

- En l'elaboració de projectes d'obres i direcció d'aquestes, intervé l'Oficina
Tècnica d'Obres i Projectes de la Universitat, que està integrada per funcionaris
que es troben en possessió de la titulació universitària necessària per a dur a
terme aquestes comeses. D'aquesta manera es produeix un estalvi important en el
pagament d'honoraris professionals.

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

- En els dos expedients analitzats existeixen les actes de replantejament previ i de
comprovació del replantejament i els certificats acreditatius de la plena possessió
i de 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). També figuren els certificats d'existència de crèdit i els corresponents
plecs de clàusules administratives.

- En els dos expedients hi ha un informe jurídic favorable, expedit per la direcció
del servei de Gestió Administrativa i Patrimonial.

- A la Universitat hi ha un cap del servei d'Intervenció i Auditoria Comptable, que
emet el corresponent informe fiscal conformement als criteris de la intervenció
prèvia limitada. En els dos expedients examinats, el dit informe té caràcter
favorable, malgrat que no consta que s'haja realitzat la fiscalització plena
posterior sobre cap mostra representativa.

4.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació

No s'hi aprecien incidències que requerisquen cap comentari addicional.

4.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista

- Els expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert.

- S'ha publicat correctament la convocatòria en el "Butlletí Oficial de l'Estat".
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- En l'expedient 1/98 s'aplica el tràmit d'urgència: es considera que les raons
al.legades per a adoptar aquesta decisió, podrien haver-se evitat si hom havia
actuat amb la previsió deguda.

- En els plecs s'estableixen criteris de valoració sobre els quals s'ha de basar
l'adjudicació. En relació a aquests criteris hem de destacar:

· L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 50%. Es
recomana realitzar un estudi tècnic rigorós sobre els criteris de valoració que han
de regir en cada expedient concret, i que hom procure valorar l'oferta econòmica
conformement a la importància relativa que meresca en cada cas, en funció de
les característiques tècniques de l'obra que s'haja de realitzar.

· El criteri de la capacitat tècnica i l'experiència en obres de naturalesa anàloga a
l'objecte de la licitació ha de ser reconsiderat, perquè, tal i com està redactat
actualment, no és tant un criteri d'adjudicació, com un mitjà més dels que la Llei
de Cotractes de les Administracions Públiques regula per a justificar la solvència
tècnica de l'empresari (art. 17). Els criteris d'adjudicació s'han de centrar en la
valoració de les característiques objectives de les ofertes, i no de determinades
qualitats subjectives de les empreses.

- En els dos expedients, l'òrgan de contractació efectua l'adjudicació
conformement a la proposta de la mesa de contractació, que està assessorada per
l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes.

- La Universitat compleix de manera adequada el que es disposa en l'article 94 de
la Llei de Contractes, en matèria de notificació i publicitat de les adjudicacions.

4.1.4 Formalització dels contractes

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu. Els dos estan subscrits pel
gerent, per delegació de firma del rector, i s'ajusten en el seu contingut al que es disposa
en l'article 55 de la Llei de Contractes.

4.1.5 Execució del contracte: certificacions

Les obres d'ambdós expedients ja han finalitzat; segons que consta en la preceptiva acta
de recepció.

4.1.6 Modificacions dels contractes

L'expedient 1/98 ha sigut objecte de dues modificacions: la primera, consistent a
prorrogar l'execució del contracte fins al 30 de març de 1999, a causa de l'escassesa de
mà d'obra qualificada i de la saturació en la demanda de proveïdors industrials. La
segona implicà un increment del preu del contracte de 13 milions de pessetes, per a
realitzar unitats no previstes en el projecte inicial. En relació a aquest últim expedient,
podem assenyalar el següent:
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- No es troba en el dit expedient cap informe fiscal ni certificat d'existència de
crèdit.

- Es produeix un error en la formalització del contracte, a conseqüència de no
haver aplicat la baixa del contractista al pressupost del modificat. Aquest error
no ha comportat cap perjudici econòmic a la Universitat, ja que ha sigut esmenat
en el moment d'expedir la certificació.

4.1.7 Recepció de les obres

No consta que, a la recepció de les obres, hagen citat el representant de la Intervenció.

4.1.8 D'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, als efectees prevists en aqueixa mateixa
norma.

4.2 Contractes de subministraments

Durant l'exercici de 1998, la Universitat va tramitar 71 expedients de subministraments,
per 969 milions de pessetes; n'hi ha 63 contractes que foren adjudicats per concurs i 8
que ho foren pel procediment negociat.

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

Import adjudicat

Núm. exp. Objecte del contracte (milions ptes.)

3/98 Equipament de comunicacions 62

11/98 Mobiliari d'aules i seminaris 61

20/98 Equipament microinformàtic 68

22/98 Cromatògraf líquid acoplat a un espectròmetre de masses 40

231

Podem assenyalar que, en dos dels expedients analitzats (11/98 i 20/98), s'han efectuat
modificacions a l'alça, no reflectides en la memòria dels comptes anuals de la
Universitat, per un import addicional de 9 i 4 milions de pessetes, respectivament.

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients
analitzats han sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les
observacions que farem a continuació.
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4.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

- La iniciació dels expedients, l'acorda el gerent, fent ús de la delegació efectuada
pel rector amb data de primer d'octubre de 1997.

- El servei que promou l'adquisició elabora el corresponent plec de prescripcions
tècniques. En els quatre expedients examinats, es troba la certificació
acreditativa de l'existència de crèdit. Es realitza la fiscalització prèvia limitada
dels expedients, però no la fiscalització plena posterior.

- Hem constatat l'existència del plec de bases en els quatre expedients. També hi
figura l'informe jurídic (art. 246 del Reglament General de Contractació de
l'Estat).

- En els expedients 3/98, 11/98 i 20/98, hem constatat la falta de concreció -per
part de l'órgan de contractació- pel que fa als preus unitaris corresponents als
elements que integren l'objecte del subministrament que s'ha de contractar.

4.2.2 Anàlisi de l'órgan de contractació

No hi hem observat incidències que requerisquen cap comentari addicional.

4.2.3 Forma de selecció i adjudicació

- En els quatre expedients examinats, la forma d'adjudicació és la del procediment
del concurs obert. S'aplica la tramitació d'urgència en l'expedient 3/98, per raons
que hom hauria pogut evitar si s'havien fet les degudes previsions.

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

- Quant als criteris que regeixen l'adjudicació, podem efectuar les observacions
següents:

· S'hi introdueixen criteris (com ara la capacitat econòmica i funcional de
l'empresa i el comportament de l'empresa en uns altres contractes anteriors), que
no valoren tant les característiques objectives de l'oferta -que és el que escau als
criteris d'adjudicació-, com determinades qualitats subjectives relacionades amb
la solvència tècnica i econòmica de les empreses.

· En els expedients 11/98 i 22/98, la valoració que es fa de l'oferta econòmica no
s'ajusta al plec.

· Els criteris d'adjudicació s'han d'adaptar en cada cas a les característiques
específiques dels subministrament que s'ha de contractar, sobre la base
d'informes tècnics motivats.
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- Es compleixen els requisits legals de publicitat, pel que fa a l'anunci del concurs
i la seua adjudicació.

4.2.4 Formalització dels contractes

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

- En els expedients 3/98 i 20/98, els contractistes no aporten la declaració
responsable -atorgada davant d'una autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat- de no trobar-se incurs en les prohibicions per
a contractar establides legalment.

4.2.5 Execució dels contractes

La recepció dels subministraments es formalitza per mitjà d'una acta de recepció, que va
acompanyada de la factura corresponent.

En els quatre subministraments examinats, les empreses adjudicatàries han incomplit els
terminis estipulats per a lliurar l'objecte contractat, sense que conste l'atorgament de
pròrrogues ni les circumstàncies concretes que en determinen el retard.

Aquest retard implica l'incompliment de la finalitat buscada al declarar l'expedient 3/98
de tramitació urgent.

4.2.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte

Quant a l'obligació de portar un registre públic de contractes, ens remetem al que hem
assenyalat en relació als contractes d'obres.

S'han produït modificacions en els expedients 11/98 i 20/98, per import de 9 i 4 milions
de pessetes, respectivament.

4.3 D'altres contractes

Durant l'exercici de 1998, els contractes de serveis i assistència tramitats per la
Universitat, ascendiren a 276 milions de pessetes, distribuïts en un total de nou
expedients. D'aquests expedients, set en foren adjudicats per concurs i dos, pel
procediment negociat.

Hem revisat tres expedients, que representen el 76,8% del total adjudicat per contractes
d'assistència i prestació de serveis.

Els expedients examinats són els següents:
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Import adjudicat

Núm. exp. Objecte del contracte (milions ptes.)

4/98 Vigilància i seguretat dels campus de la Universitat 71

6/98
Redacció projectes específics i posterior direcció de les instal.lacions
de l'edifici de l'Àrea de Ciències Humanes 30

7/98 Servei de neteja de la UJI 111

212

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut
tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que
farem a continuació.

4.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

- En els tres expedients analitzats s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan de
contractació que implica l'inici formal del procediment.

- Pel que fa a l'informe d'Intervenció, previst en l'article 68.2 de la Llei de
Contractes i en els articles 83 i 87 del Reglament citat, en els expedients
examinats consta la formalització d'aqueix tràmit, mitjançant l'aplicació del
criteri de la intervenció prèvia limitada. Així mateix, consta l'existència de
crèdit. No es fa la fiscalització plena posterior.

- En els dos expedients apareix el plec de condicions, el qual està aprovat pel
vicerector de Gestió Econòmica i Inversions, per delegació de firma del rector.

- També consta l'existència d'informe jurídic.

4.3.2 Òrgan de contractació

No requereix comentaris addicionals.

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació

- Els tres expedients analitzats s'han adjudicat per mitjà de concurs obert.

- En els tres expedients es compleixen els requisits legals de publicitat.

- En el plec s'estableixen els criteris d'adjudicació, així com la ponderació que
hom els atribueix. S'hi introdueixen criteris d'experiència i capacitat que no
tenen res a veure amb les condicions objectives de l'oferta, sinó amb les qualitats
subjectives de les empreses; cosa que no sembla ajustar-se a la definició legal
dels criteris d'adjudicació (art. 87 de la Llei de Contractes).
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- Sense perjudici d'això d'abans, podem assenyalar que la pena que s'hi estableix -
fins a dos punts negatius- per a aquelles empreses que proposen una oficina o
delegació seua que "haja realitzat obres o serveis en universitats i edificis
públics o privats, i que aquests no s'hagen realitzat a plena satisfacció de la
propietat" , ha d'estar redactada de forma més precisa, per tal de poder aplicar-la
amb l'objectivitat necessària.

- En els tres expedients, l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació coformement
a la proposta de la mesa de contractació, la qual, al seu torn, es regeix per un
informe tècnic.

- L'adjudicació de l'expedient 6/98 ha sigut impugnada en la via jurisdiccional per
una de les empreses que es van presentar al concurs.

- L'adjudicació és notificada i publicada conformement a la llei.

4.3.4 Formalització dels contractes

- Els contractes es formalitzen en document administratiu.

- En els expedients 4/98 i 6/98, s'observa que l'adjudicatari no aporta la declaració
responsable feta davant d'una autoritat administrativa, nortari públic o organisme
professional qualificat, a fi d'acreditar la inexistència de causes per a fer
contractes.

4.3.5 Execució dels contractes

En els expedients 4/98 i 7/98, s'efectuen els pagaments per mensualitats, a mesura que
el cap del Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial va expedint les certificacions
dels serveis prestats. L'empresa adjudicatària expedeix la factura corresponent.

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes

En relació a l'expedient 4/98, podem assenyalar que hi ha una modificació en el plec,
que es va realitzar quan el contracte estava ja adjudicat, però encara pendent de
formalització: es redueix el nombre de vigilants necessaris per a realitzar el servei
nocturn en el campus, cosa que implica una rebaixa en el preu de 4.742.080 pessetes.

4.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte

Pel que fa al registre públic de contractes, ens remetem al que hem dit a propòsit dels
contractes d'obres.



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 1998

- 241 -

5. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

5.1 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".

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics
o artístics a què al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, d'acord amb 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 contractes d'investigació estan regulats en els articles 134 i següents dels Estatuts de
la Universitat, aprovats pel decret 5/1997, de 28 de gener. També hi ha una Normativa
de Gestió Administrativa dels contractes subscrits a l'empara de l'article 11 de la llei
11/1983, de Reforma Universitària, aprovada per l'equip de govern en la seua reunió del
dia 16 de setembre de 1996.

5.2 Expedients seleccionats

Durant l'exercici hi havia vigents 140 expedients, per un import de 208 milions de
pessetes, dels quals n'hem revisats sis, per un import de 91 milions de pessetes, que
representen un 43,7% de l'import total.

Els expedients seleccionats han sigut els següents:
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Núm. Títol Milions ptes.

1/98
Preparació de composicions per a obtenir vidrats transparents d'alta
temperatura. 15

2/98
Obtenció de recobriments vitrocristalins de rajoles ceràmiques per aplicació
via seca. 17

3/98 Optimació del procés de fabricació de pigments per a gres de porcellana. 15

4/98 Tintes d'assecament ràpid per a la decoració de rajoles ceràmiques. 8

27/98 Desenvolupament de projectes d'I + D. 30

01/02 Protocol annex a l'acord-marc entre la UJI i la Fundación CEU San Pablo. 6

TOTAL 91

Quadre 22

La fiscalització ha posat de manifest que els dits expedients foren tramitats d'acord amb
la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions que farem a continuació.

5.2.1 Quant a l'òrgan competent i al procediment

Tots els contractes examinats, els ha subscrits el rector, d'acord amb el que es preveu en
l'article primer de la Normativa de Gestió Administratriva.

5.2.2 Formalització del contracte

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

- A tots els expedients els falta la memòria.

- Els contractes 1/98, 2/98, 3/98, 4/98 i 27/98 segueixen la modalitat de gestió
delegada, basant-se en el conveni-marc de col.laboració entre la Universitat
Jaume I i l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, concertat
amb l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. La gestió delegada està
regulada en l'article dinové de la Normativa de Gestió Administrativa.

- El personal docent i investigador de la Universitat Jaume I que participa en els
contractes gestionats per delegació, ho ha de fer com a personal al servei de la
Universitat, ja que els articles 11 i 45 de la Llei de Reforma Universitària
regulen aquesta activitat del professorat dins de les funcions que són pròpies de
la Universitat. En conseqüència, les retribucions que perceba el professorat a
càrrec dels ingressos derivats d'aquests contractes, han de ser satisfetes
directament per la Universitat i comptabilitzades per aquesta. Les dites
retribucions estan subjectes als límits assenyalats en el reial decret 1.930/1984,
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de 10 d'octubre, modificat pel reial decret 1.450/1989. Aquests requeriments no
es compleixen en els cinc expedients referits, ja que és l'Associació que realitza
la gestió delegada qui paga els professors a càrrec dels ingressos derivats dels
contractes, i la Universitat no comptabilitza ni controla aquestes retribucions del
seu professorat.

- No s'aprecia de manera clara la utilitat que reporta la gestió delegada dels
contractes examinats, perquè dels mateixos contractes no es desprén que
l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques haja realitzat o vaja a
realitzar -en relació als dits contractes- les funcions previstes en el conveni-marc
de col.laboració, consistents a atendre "la promoció, la realització de contractes
d'investigació i de cursos d'especialització" i a prestar "a l'Institut Universitari
de Tecnologia Ceràmica i al professorat adscrit a aquest els serveis
d'assessorament i suport per a la negociació, firma i execució de tals contractes,
així com la realització de cursos" .

- En els contractes 4/98 i 27/98, l'Associació d'Investigació de les Indústries
Ceràmiques és al mateix temps la part contractual que encarrega a la Universitat
la realització de treballs d'investigació i l'entitat que s'encarregarà de la gestió
delegada del contracte. Aquesta manera d'actuar confirma la idea que la
delegació afecta només la gestió administrativa.

- Tenit en compte que la citada Associació és una entitat privada, es considera que
no s'hi ha de delegar la gestió administrativa de parcel.les funcionals que són
pròpies dels òrgans de la Universitat. La col.laboració de la dita Associació amb
la Universitat s'ha de centrar en l'àmbit de l'aplicació i realització de contractes
d'investigació i de cursos d'especialització.

5.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat
informació relativa a set professors que han dirigit contractes d'investigació durant
l'exercici de 1998. De la informació facilitada per la Universitat, es desprén que aquesta
no controla les retribucions percebudes pel professorat que participa en els contractes
gestionats per delegació, a l'efecte d'exigir el compliment dels límits establits en el reial
decret 1.930/1984.

5.2.4 Control intern d'ingressos i despeses

Durant l'anàlisi realitzada s'han detectat les deficiències següents:

- No s'han emés factures per l'import de les retencions que la Universitat ha de
practicar a l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (A.I.C.E.),
d'acord amb el conveni-marc existent.
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- La Universitat segueix el criteri de caixa en la comptabilitat de les retencions;
per tant, tenint dret a 15 milions de pessetes en concepte de retencions signades
en 1998, només comptabilitza com a drets la part realment cobrada en el dit
període, 5 milions de pessetes, i deixa de comptabilitzar com a drets reconeguts
els 10 milions de pessetes restants.

- Quant a les despeses, podem assenyalar que les despeses associades als
contractes i convenis d'investigació es comptabilitzen d'acord amb la seua
naturalesa, i no en el capítol VI.

D'altra banda, es pot indicar que, dins de la normativa específica aprovada per la
Universitat per a efectuar contractes d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha
de complir el responsable de la intervenció.

El titular de la intervenció ha de prestar una atenció particular -tant en els supòsits de
gestió directa, com en els de gestió delegada- als extrems següents:

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

b) Que corresponguen a una gestió raonada.

c) Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats.

d) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte.

e) Règim de propietat industrial i intelectual.

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

g) Liquidació dels contractes, compensacions que ha de percebre la Universitat per
la utilització dels seus serveis i infraestructura i compliment del règim econòmic
previst en l'article 138.4 dels Estatuts i en els articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i
18 de la Normativa de Gestió Administrativa.
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

6.1 Tresoreria

La tresoreria de la Universitat a 31 de desembre de 1998 presenta un saldo de 736
milions de pessetes, dels quals 735 milions de pessetes corresponen a comptes corrents i
1 milió de pessetes, al saldo en caixa a 31 de desembre de 1998.

6.1.1 Comptes corrents en entitats financeres

El saldo per comptes corrents és, a 31 de desembre de 1998, de 735 milions de pessetes
i està integrat pels saldos del compte operatiu i els dels comptes restringits.

La disposició de fons en comptes bancaris es realitza per mitjà de la signatura
mancomunada de les persones autoritzades.

La remuneració dels comptes corrents, segons la informació facilitada, oscil.la entre el
5% i el 0,01%.

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què ha treballat
la Universitat durant 1998, i n'hem obtingut resposta de totes.

Hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 1998 en els casos en què hi
havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris; no hi hem observat cap
incidència.

6.1.2 Comptes de crèdit bancaris

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació indica que l'única
operació de crèdit que caldrà mantenir disponible per a finançar el Pla d'Inversions serà
la subscrita amb Banesto, associada al compte operatiu, amb un límit de 2.500 milions
de pessetes. A 31 de desembre de 1998, no havien disposat del dit import.

Totes les disposicions dels crèdits la finalitat dels quals és la inversió, estan subjectes a
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana. En l'apartat 3.2.5 es refereixen les
disposicions efectuades en 1998, amb indicació de les autoritzacions de la Generalitat
Valenciana realitzades en 1998 i 1999.

6.2 Operacions extrapressupostàries

En el quadre número 23 es mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos
dels comptes exrtrapressupostaris a 31 de desembre de 1998.
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Deutors 31/12/98

Compromisos finançament inversió

Inversions financeres temporals

Deutors per periodificació d'ingressos

Deutors no pressupostaris

Deutors per avançaments concedits

Deutors per IVA repercutit

Hisenda pública, IVA suportat

6.800

900

174

28

5

3

1

TOTAL 7.911

Creditors 31/12/98

Obligacions emeses

Préstecs rebuts

Ingressos anticipats

Hisenda pública, creditora per IRPF

Creditors per periodificació de despeses

Organismes de la Seguretat Social

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis

Mutualitats creditores

Provisió per a uns altres riscs

Provisió per insolvències

Hisenda pública, creditora per IVA

Partides pendents d'aplicació

Remuneracions pendents de pagament

Creditors extrapressupostaris

D'altres creditors extrapressupostaris

4.300

2.500

260

141

62

48

17

17

10

7

5

4

3

1

1

TOTAL 7.376

Quadre 23

a) Deutors

El compte "Compromisos finançament inversió", per 6.800 milions de pessetes, és la
contrapartida dels imports recollits en els comptes de passiu "Obligacions emeses" i
"Préstecs rebuts", per 4.300 i 2.500 milions de pessetes respectivament. L'import
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reflectit en el dit compte de "Compromisos..." recull el compromís que té la Generalitat
Valenciana de fer front als pagaments ocasionats pels dos passius anteriors.

El compte "Inversions financeres temporals" recull, per import de 900 milions de
pessetes, inversions en obligacions de l'Estat.

El compte "Deutors per periodificació d'ingressos", amb un saldo de 174 milions de
pessetes, mostra com a import més significatiu els ingressos per matrícules el pagament
de les quals ha sigut ajornat a l'exercici següent, per a imputar-lo com a ingrés
pressupostari en l'exercici de 1999, per import de 133 milions de pessetes (vegeu
l'apartat 3.3.1).

b) Creditors

El compte més significatiu és el d'"Obligacions emeses", el saldo del qual a 31 de
desembre de 1998 era de 4.300 milions de pessetes, i recull l'endeutament derivat de les
obligacions emeses en 1997 a l'empara del nou pla de finançament de les inversions
recollides en el Pla d'Inversions 1995-2001.

El compte "Préstecs rebuts", amb un import de 2.500 milions de pessetes, recull el saldo
disposat del préstec concertat amb el Banc Europeu d'Inversions dins de l'Acord del Pla
de Finançament 1995-2001, per un import total de 5.250 milions de pessetes.

El compte "Ingressos anticipats", per import de 260 milions de pessetes, recull la
periodificació de taxes acadèmiques del curs 1998-1999 els ingressos de les quals són
imputables a l'exercici de 1999, d'acord amb els principis comptables de la meritació i
de correlació d'ingressos i despeses.

El compte "Hisenda pública, creditora per I.R.P.F.", que al tancament de l'exercici
presenta un saldo de 141 milions de pessetes, recull les retencions de l'impost sobre la
renda de les persones físiques de l'últim trimestre de l'exercici, que s'han ingressat en el
Tresor públic en gener de 1999.

El compte "Creditors per periodificació de despeses", amb un saldo de 62 milions de
pessetes, mostra com a imports més significatius: la periodificació de pagues
extraordinàries, per 17 milions de pessetes, els interessos redituats i no vençuts de les
obligacions emeses per la Universitat, per import de 12 milions de pessetes, i els
interessos redituats i no vençuts del préstec del B.E.I., per 28 milions de pessetes.

El compte "Organismes de la Seguretat Social, creditors", amb un saldo a 31 de
desembre de 1998 de 48 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de
desembre, que foren pagades en gener de 1999.

El compte "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", per import de 17 milions de
pessetes, recull el total dels ingressos diferits provinents del finançament del Pla
d'Inversions pendents de ser imputats als resutlats de l'exercici (vegeu l'apartat 3.3.6).
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El compte "Mutualitats creditores" presenta el detall següent a 31 de desembre de 1998,
en milions de pessetes:

Saldo a 31/12/98

Assegurança escolar 12

MUFACE 3

Drets passius 2

TOTAL 17

Quadre 24

L'import del compte "MUFACE" recull la quota del mes de desembre, que es paga en
gener de 1999.

El compte "Drets passius" correspon a les retencions del quart trimestre de 1998, que
són abonades en gener de 1999.
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

L'actiu i el passiu del balanç van ser de 23.610 milions de pessetes i el resultat de
l'exercici va ser positiu; els beneficis s'hi han xifrat en 3.090 milions de pessetes, xifra
que denota una disminució signficativa respecte dels beneficis de 1997, en què
s'elevaren a 8.138 milions de pessetes. Aquest fet s'origina fonamentalment pel canvi de
criteri, en 1997, en la comptabilitat de les subvencions de capital rebudes, la qual cosa
ve fer que s'imputés a ingressos extraordinaris de l'exercici de 1997 el saldo que
presentava el compte de subvencions de capital rebudes a 31 de desembre de 1997, per
import de 6.205 milions de pessetes.

Quant al registre de les operacions derivades del pla de finançament de les inversions
recollides en el Pla d'Inversions 1995-2001, la Universitat (de manera simultània al
reconeixement del passiu derivat de l'emissió d'obligacions, per import de 4.300 milions
de pessetes, i de la disposició del préstec del B.E.I., per import de 2.500 milions de
pessetes) ha optat per reconéixer en el seu immobilitzat financer, per mitjà d'un càrrec
del compte "Crèdit per compromís en el finançament del reemborsament d'obligacoins",
un crèdit per un import idèntic; és a dir, 6.800 milions de pessetes. El compte "Ingressos
diferits derivats de compromisos de finançament", creat a aqueix efecte en el grup 1 del
seu pla comptable, s'abona amb les distintes aportacions provinents del finançament i es
carrega al final de cada exercici per l'import de les inversions del Pla efectivament
executades; raó per la qual el saldo a 31 de desembre de 1998, 17 milions de pessetes,
recull la part no utilitzada del finançament rebut.

Igual com en l'exercici passat, la Universitat ha inclòs també -entre els comptes retuts-
un estat que no és de presentació obligatòria, però que contribueix de forma molt
important a la comprensió dels estats pressupostaris i dels estats obtinguts de la
comptabilitat economicopatrimionial; es tracta de l'estat de conciliació del resultat
pressupostari amb el resultat economicopatrimonial, i que en el quadre número 28 es
reprodueix en milions de pessetes.

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

Quant a l'immobilitzat, podem destacar que el compte "Terrenys i béns naturals" inclou
a 31 de desembre de 1998 el valor de la cessió realitzada per l'Ajuntament de Castelló
de la major part del terreny sobre el qual s'ubica la ciutat universitària, la valoració del
qual -d'acord amb criteris d'entitats alienes a la Universitat- puja a 1.146 milions de
pessetes.

El saldo que a 31 de desembre de 1998 presenta el compte "Edificis i d'altres
construccions", inclou el valor dels immobles cedits per distintes institucions, sobre els
quals la Universitat no deté el ple domini jurídic. El valor dels béns esmentats, per
import de 2.811 milions de pessetes, figura com a contrapartida en el compte "Patrimoni
rebut en cessió". Els han amortitzats conformement al mateix criteri que la resta dels



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 1998

- 250 -

béns materials de la Universitat, detinguts en règim de ple domini. El detall n'és el
següent, en milions de pessetes:

Import

Edifici Penyeta Roja

Edifici del campus de Borriol

Edifici de l'Àrea Juridicoeconòmica del campus de Riu-Sec

217

754

1.840

TOTAL 2.811

Quadre 25

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1998

(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

a) Immobilitzat 20.594 a) Fons propis 14.785

I.- Immobilitzacions immaterials 120 I.- Patrimoni 11.695

Patrimoni 8.884

II.- Immobilitzacions materials 16.908 Patrimoni rebut en cessió 2.811

III.- Invers. financeres permanents 6.800 IV.- Resultats de l'exercici 3.090

b) Ingres. per distrib. en divers. exers. 17

Amortitzacions (de I i II) (3.234)

c) Actiu circulant 3.016 c) Creditors a llarg termini 6.800

I.- Deutors 1.380 Obligacions simples emeses 4.300

Deutors pressupostaris 1.176 Deutes amb entitats de crèdit 2.500

Deutors no pressupostaris 210

Administracions públiques 1 d) Creditors a curt termini 1.998

Provisions (7)

III.- Creditors 1.738

II.- Invers. financeres temporals 900 Creditors pressupostaris 1.456

Creditors no pressupostaris 89

III.- Tresoreria 736 Administracions públiques 193

IV.- Ajusts per periodificació 260

e) Provisions per a riscs i despeses 10

TOTAL ACTIU 23.610 TOTAL PASSIU 23.610

Quadre 26
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COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS DE L'EXERCICI DE 1998
(en milions de pessetes)

DEURE HAVER

A) Despeses 5.897 B) Ingressos 8.987

1. Despeses de funcionament 5.399 1. Ingressos de gestió ordinària 1.159

a) Despeses de personal 3.315 a) Taxes, preus públ. i prestació serv. 1.081

b) Prestacions socials 2 b) Reintegr. de despeses d'exer. ants. 1

c) Dotacions amortiz. immobilitzat 836 c) D'altres ingressos de gestió 32

d) Dotació provisions per a riscs 10 f) Ingressos financers 45

e) D'altres despeses de gestió 922

f) Despeses financeres i assimilades 314 3. Transferències i subvencions 7.783

a) Transferències corrents 4.223

2. Transferències i subvencions 145 c) Transferències de capital 3.560

a) Transferències corrents 145

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 353 4.Beneficis i ingressos extraordinaris 45

d) Despeses i pèrdues d'altres exers. 353 d) Ingressos i beneficis d'altres exers. 45

Estalvi 3.090

TOTAL 8.987 TOTAL 8.987

Quadre 27
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL RESULTAT
ECONOMICOPATRIMONIAL

Resultat economicopatrimonial

Resultat pressupostari

3.090

270

Diferència 2.820

CONCILIACIÓ

a) Factors positius

Despeses pressupostàries no economicopatrimonials

Inversions netes del pressupost

Venciment de despeses meritades en exercicis anteriors

Manaments de pagament per a justificar (despesa corrent) nets de 1998

Ingressos economicopatrimonials no pressupostaris

Traspàs a "Subvencions capital" d'ingressos diferits Pla Inversions 1995-2001

Taxes acadèmiques, 2n. termini curs 98/99 (crèdit concedit als alumnes)

Donacions i d'altres variacions en l'immobilitzat

Subvenció G.V. meritada per compensació d'interessos del Pla d'Inversions

Provisions de circulant aplicades

Periodificació de les taxes acadèmiques curs 98/99

Ingressos financers meritats i no vençuts en 1998

b) Factors negatius

Ingressos pressupostaris no economicopatrimonials

Fons obtinguts per endeutament financer a llarg termini (B.E.I.)

Venciment del drets de cobrament de la cessió de l'edifici Herrero

Taxes acadèmiques meritades en 1997, vençudes en 1998

Subvenció corrent G.V., per a interessos redituats en 1997 per obligacions

Ingressos financers meritats en 1997, vençuts en 1998

Reintegrament de manaments de pagament per a justificar en exers. tancats

Despeses economicopatrimonials no pressupostàries

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat

Despeses exercicis anteriors

Despeses meritades i no vençudes en 1998 (interessos finançament i d'altres)

Manaments de despeses per a justificar anteriors a 1998, justificats

Dotacions provisions per a uns altres riscs

7.346

4.283

4.189

77

17

3.063

2.806

133

76

40

9

(2)

1

4.526

3.308

2.500

600

136

55

16

1

1.218

836

281

63

28

10

Diferència  A - B 2.820

Quadre 28


