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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 Politècnica de València (d'ara endavant, la
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.
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2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

a) Quant a la rendició dels comptes i els 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 legal establit a
aqueix efecte.

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

b) Quant a l'execució del pressupost

- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 76,8% i el de
compliment, del 94,3%.

- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 101,0%; mentre que el
de compliment va ser del 93,6%.

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

- Per regla general, la gestió dels expedients de contractació i dels convenis
d'investigació ha sigut conforme a la normativa legal; sense perjudici de les
observacions que figuren en els apartats 4 i 5 d'aquest informe.

- Tal i com es comenta en l'apartat 4.1.1, no es considera escaient la confluència
de les funcions de gestió i intervenció en la mateixa unitat administrativa; això
constitueix una falta de segregació de funcions que, en principi, no són
compatibles.
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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, el va aprovar el Consell Social en data 12 de desembre
de 1997, per un import de 22.911 milions de pessetes; la qual cosa significa una
disminució del 0,5%.

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució interanual del
pressupost inicialment aprovat per als exercicis de 1997 i 1998.

Pressupost inicial Variació pressupost

1997 1998 1997/1996

Taxes i d'altres ingressos 5.045 5.787 742 14,7%

Transferències corrents 11.183 12.344 1.161 10,4%

Ingressos patrimonials 35 35 0 0,0%

Transferències de capital 2.222 1.767 (455) (20,5%)

Actius financers 0 60 60 -

Passius financers 4.546 2.918 (1.628) (35,8%)

Total ingressos 23.031 22.911 (120) (0,5%)

Despeses de personal 10.142 10.365 223 2,2%

Despeses de funcionament 2.334 2.442 108 4,6%

Despeses financeres 561 878 317 56,5%

Transferències corrents 616 457 (159) (25,8%)

Inversions reals 9.378 8.769 (609) (6,5%)

Total despeses 23.031 22.911 (120) (0,5%)

Quadre 1

La disminució del pressupost inicial d'ingressos es deu principalment a la reducció de la
dotació del capítol IX, "Passius financers", en 1.628 milions de pessetes; un 35,8% de
disminució. Així mateix, podem destacar la disminució en el pressupost inicial del
capítol VII, "Transferències de capital", que passa d'una dotació de 2.222 milions de
pessetes en 1997, a 1.767 milions de pessetes en 1998; un 20,5% de disminució.
Aquesta disminució ha sigut parcialment compensada per l'increment en els capítols III,
"Taxes i d'altres ingressos", i IV, "Transferències corrents", que s'incrementen en un
14,7% i un 10,4%, respectivament, respecte a 1997.
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Quant al pressupost inicial de despeses, la disminució es deu fonamentalment a la
reducció del capítol VI, "Inversions reals", que ha passat de 9.378 milions de pessetes
en 1997, a 8.769 milions de pessetes en 1998; això significa una disminució del 6,5%.
Percentualment, és significatiu l'increment del capítol III, "Despeses financeres", d'un
56,5%; així com la disminució del capítol IV, "Transferències corrents", d'un 25,8%.

3.1.2 Modificacions pressupostàries

En l'exercici de 1998 les modificacions pressupostàries netes han ascendit a 11.091
milions de pessetes, un 48,4% del pressupost inicial; el pressupost definitiu ha sigut,
doncs, de 34.002 milions de pessetes.

En el quadre número 2 figuren, en milions de pessetes, les modificacions
pressupostàries de 1998, per capítols d'ingressos i de despeses, i les variacions
percentuals.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment pressup.
inicial/defin.

Taxes i d'altres ingressos 5.787 259 6.046 4,5%

Transferències corrents 12.344 303 12.647 2,5%

Ingressos patrimonials 35 148 183 422,9%

Transferències de capital 1.767 403 2.170 22,8%

Actius financers 60 5.396 5.456 8.993,3%

Passius financers 2.918 4.582 7.500 157,0%

Total ingressos 22.911 11.091 34.002 48,4%

Despeses de personal 10.365 0 10.365 0,0%

Despeses de funcionament 2.442 340 2.782 13,9%

Despeses financeres 878 374 1.252 42,6%

Transferències corrents 457 28 485 6,1%

Inversions reals 8.769 7.618 16.387 86,9%

Transferències de capital 0 20 20 -

Passius financers 0 2.711 2.711 -

Total despeses 22.911 11.091 34.002 48,4%

Quadre 2

Les modificacions més rellevants en el pressupost d'ingressos han tingut lloc en els
capítols IX, "Passius financers", i VIII, "Actius financers", que han sigut utilitzats
bàsicament per a finançar els capítols VI, "Inversions reals", i IX, "Passius financers",
que han augmentat en 7.618 i 2.711 milions de pessetes, respectivament.
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3.2 Execució de l'estat de despeses

L'execució del pressupost de despeses de l'exercici de 1998 es mostra en el quadre
següent, expressat en milions de pessetes:

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 10.365 10.365 10.159 206 100,0% 98,0%

Despeses funcionament 2.782 2.762 2.573 189 99,3% 93,2%

Despeses financeres 1.252 1.252 1.237 15 100,0% 98,8%

Transferències corrents 485 418 418 0 86,2% 100,0%

Inversions reals 16.387 8.594 7.524 1.070 52,4% 87,5%

Transferències capital 20 20 20 0 100,0% 100,0%

Passius financers 2.711 2.711 2.711 0 100,0% 100,0%

TOTAL 34.002 26.122 24.642 1.480 76,8% 94,3%

Quadre 3
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3.2.1 Despeses de personal

El capítol I, "Despeses de personal", és el més rellevant del pressupost de la Universitat,
pel que fa a les obligacions reconegudes, puix que amb 10.365 milions de pessetes en
constitueixen el 39,7% del total. El grau d'execució va ser del 100,0% i el de
compliment, del 98,0%.
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L'increment de les obligacions reconegudes en l'exercici de 1998 per sous i salaris, va
ser del 6,6%; tal i com s'aprecia en el quadre número 4, que mostra en milions de
pessetes l'evolució entre 1997 i 1998 de les obligacions reconegudes en el capítol I, per
articles.

Aquesta variació es deu bàsicament a l'augment del 3,9% de la plantilla i a l'increment
salarial del 2,1% establit en la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a
1998.

Concepte 1997 1998
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

8.630

1.081

9.197

1.168

567

87

6,6%

8,0%

TOTAL 9.711 10.365 654 6,7%

Quadre 4

El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre dels exercicis de 1995
a 1998, és el següent:

Personal
Total a

31-12-95
Total a

31-12-96
Total a

31-12-97
Total a

31-12-98
Increment

96/95
Increment

97/96
Increment

98/97

Funcionaris docents 1.152 1.263 1.290 1.387 9,6% 2,1% 7,5%

Funcionaris no docents 360 361 400 423 0,3% 10,8% 5,8%

Laboral no docent 454 454 473 484 0,0% 4,2% 2,3%

Contractats docents 487 507 660 638 4,1% 30,2% (3,3%)

TOTAL 2.453 2.585 2.823 2.932 5,4% 9,2% 3,9%

Quadre 5

El quadre número 6 registra les obligacions reconegudes en l'article 11, "Sous i salaris",
en els exercicis de 1997 i 1998, per conceptes, i la seua variació interanual, en milions
de pessetes.
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Variació despesa sous i salaris 1997/1998 1997 1998
Increment

absolut
Increment

relatiu

113.        Funcionaris

114.        Laboral fix

115/116. Laboral temporal i d'altre personal

6.078

1.048

1.504

6.499

1.049

1.649

421

1

145

6,9%

0,1%

9,6%

Total sous i salaris 8.630 9.197 567 6,6%

Quadre 6

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

3.2.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", s'elevaren a
2.762 milions de pessetes; cosa que denota un grau d'execució del 99,3%. El grau de
compliment en va ser del 93,2%.

En el quadre número 7 es mostren, en milions de pessetes i a escala de concepte, les
obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els
exercicis de 1995 a 1998.

Concepte 1995 1996 1997 1998

Tributs 20 21 1 1

Arrendament de béns 21 39 33 31

Reparació i conservació de béns 169 138 196 207

Subministraments 424 485 436 499

Transports i comunicacions 169 177 201 203

Treballs realitzats per altres empreses 425 524 605 795

Primes d'assegurances 14 12 29 37

Material d'oficina 449 327 390 434

Despeses diverses 225 221 287 297

Dietes, locomoció i trasllats 99 171 194 196

D'altres indemnitzacions 54 69 62 62

TOTAL 2.069 2.184 2.434 2.762

Quadre 7
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En l'apartat 4 d'aquest informe, que es dedica a la fiscalització de la contractació,
figuren totes aquelles incidències detectades en el curs de les verificacions efectuades,
relatives a contractes que, per la seua naturalesa, corresponen a aquest capítol de
despeses.

3.2.3 Despeses financeres

Les obligacions reconegudes en el capítol III de despeses, "Despeses financeres",
ascendiren a 1.252 milions de pessetes. El grau d'execució va ser del 100,0% i el de
compliment, del 98,8%. L'augment experimentat en aquest capítol, respecte a l'exercici
anterior, es deu fonamentalment a l'increment del finançament destinat al Pla Plurianual
d'Inversions (vegeu l'apartat 3.3.5).

Les despeses més significatives imputades a aquest capítol foren els cupons vençuts el
15 de desembre de 1998, corresponents a les emissions d'obligacions en curs, per import
de 967 milions de pessetes, i a les despeses de l'emissió efectuada en 1998, que
ascendiren a 248 milions de pessetes.

3.2.4 Transferències corrents

Igual com en l'exercici anterior, el capítol IV, "Transferències corrents", és poc
significatiu en relació al total del pressupost de despeses; les obligacions que s'hi han
reconegut es xifren en 418 milions de pessetes, un 1,6% del total d'obligacions
reconegudes del pressupost de despeses. El grau d'execució del capítol va ser del 86,2%
de la previsió definitiva. El grau de compliment de les obligacions va ser del 100,0%.

3.2.5 Inversions reals

El capítol VI, "Inversions reals", és un dels més rellevants del pressupost de despeses.
Les obligacions reconegudes per la Universitat en aquest capítol durant l'exercici de
1998, van pujar a 8.594 milions de pessetes, cosa que representa el 32,9% del total de
les obligacions del pressupost de despeses. El grau d'execució es xifra en el 52,4% i el
de compliment en el 87,5%.

En el quadre número 8 es mostren, en milions de pessetes, les obligacions reconegudes
durant 1998 per la Universitat, d'acord amb les dues principals agrupacions de despesa.

Immobilitzat material 5.121

Despeses d'investigació 3.473

TOTAL 8.594

Quadre 8

El 30 de març de 1995, la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de
València signaren l'"Acord per a desenvolupar el Pla d'Inversions en el període 1995-
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2001". En aquest acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
inversions per un valor màxim de 16.500 milions de pessetes, al llarg del període citat
de set anys. L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en
l'exercici de 1998, segons el dit acord, ascendia a 1.480 milions de pessetes.

El 29 d'abril de 1998, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació
acorda reprogramar els projectes d'inversió i incorpora a l'exercici de 1998, a més de
l'anualitat inicial, la part pendent d'execució de les anualitats de 1996 i 1997 (2.157
milions de pessetes) i les anualitats corresponents als exercicis de 1999 a 2001 (2.120
milions de pessetes); de manera que l'anualitat resultant per a 1998 queda establida en
5.757 milions de pessetes.

El 18 de juliol de 1997, la Universitat i la Generalitat Valenciana subscrigueren un
conveni de col.laboració per a finançar les inversions compreses en l'acord citat abans.
En el dit conveni, la Generalitat Valenciana autoritza la Universitat a realitzar una
emissió d'obligacions i a concertar, amb el Banc Europeu d'Inversions, una línia de
préstecs, així com a celebrar diversos contractes complementaris. La Generalitat
Valenciana s'obliga de forma incondicional a transferir a la Universitat les quantitats
necessàries perquè aquesta faça front a les obligacions derivades de l'operació; de
manera que es substitueixen les obligacions assumides en l'esmentat acord de 30 de
març de 1995. El 1998 s'ha fet una segona emissió d'obligacions, prevista en l'acord de
col.laboració signat el 18 de juliol de 1997 entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat sobre el règim de disposició dels fons procedents del finançament, i també
en el contracte de manament d'emissió d'obligacions formalitzat en la mateixa data i
actualitzat el 2 de març de 1998. En l'apartat 3.3.5 descrivim amb més detall l'emissió
realitzada, així com les inversions realitzades en l'exercici.

A continuació mostrem la composició de l'anualitat corresponent a l'exercici de 1998 i
les obligacions que s'hi han reconegut, en milions de pessetes.

Anualitat Obligs. recon.

Ampliació Campus Vera

Grans reformes

Reposició i manteniment

Edificis ETSII i BBAA

Alcoi i Gandia

Equipament docent i administració

Instal.lacions i equipament esportiu

Projectes i assistències tècniques

710

472

2.289

597

958

100

500

131

365

366

733

201

72

78

239

131

TOTAL 5.757 2.185

Quadre 9
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Finalment, cal advertir que, en l'informe d'auditoria de la I.G.G.V. corresponent als
comptes de 1998, assenyalen que s'han detectat certificacions d'obres corresponents a
1998, per import de 565 milions de pessetes, que no apareixen comptabilitzades.

3.2.6 Passius financers

El pressupost definitiu d'aquest capítol durant 1998 va ser de 2.711 milions de pessetes,
i s'hi van reconéixer obligacions per la mateixa xifra; això representa el 10,4% del total
d'obligacions reconegudes. El grau d'execució i el de compliment foren del 100,0%.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen íntegrament a la cancel.lació
del saldo disposat en el compte de crèdit operatiu usat per la Universitat per a finançar
el Pla d'Inversions 1995-2001, per virtut de l'"Acord de col.laboració entre la
Universitat i la Generalitat Valenciana sobre el règim de disposició de fons procedents
del finançament", signat el 18 de juliol de 1997.

3.3 Execució de l'estat d'ingressos

En el quadre número 10 es mostra l'execució del pressupost d'ingressos per capítols, en
milions de pessetes. La previsió definitiva del pressupost d'ingressos va ser de 28.546
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 28.832 milions de pessetes; totes dues
quantitats sense considerar-hi el romanent de tresoreria. El grau d'execució del
pressupost d'ingresos ha sigut del 101,0% i el de compliment, del 93,6%.

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 6.046 5.398 4.769 629 89,3% 88,3%

Transferències corrents 12.647 12.633 12.048 585 99,9% 95,4%

Ingressos patrimonials 183 341 224 117 186,3% 65,7%

Alienació inversions reals 0 2 2 0 - 100,0%

Transferències de capital 2.170 2.958 2.433 525 136,3% 82,3%

Passius financers 7.500 7.500 7.500 0 100,0% 100,0%

Exercici corrent 28.546 28.832 26.976 1.856 101,0% 93,6%

Romanent de tresoreria 5.456

TOTAL 34.002

Quadre 10

3.3.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets liquidats en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", pugen a 5.398 milions
de pessetes i constitueixen el 18,7% dels drets reconeguts en el pressupost d'ingressos.
El grau d'execució d'aquest capítol ha sigut del 89,3% i el de compliment, del 88,3%.
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L'article 30, "Preus públics", recull el 96,7% dels drets liquidats en aquest capítol i un
96,3% de la seua recaptació total.

En el quadre número 11 es mostra el detall dels drets reconeguts en cada un dels articles
integrants del capítol III d'ingressos, en milions de pessetes.

Article 1997 1998 Var. 98/97

30 Preus públics

301 Lliurament de béns

302 Matrícules

303 Prestació de serveis

4.942

133

3.214

1.595

5.221

165

3.476

1.580

5,6%

24,1%

8,2%

(0,9%)

39 D'altres ingressos 60 177 195,0%

TOTAL 5.002 5.398 7,9%

Quadre 11

En el quadre número 12 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets
reconeguts en aquest capítol.

Drets reconeguts 1996 1997 1998 % 98 s/total

Prestació de serveis 1.557 1.595 1.580 29,3%

Matrícules. Preus acadèmics 2.059 2.474 2.837 52,6%

Matrícules. Compensació per beques 867 740 639 11,8%

D'altres ingressos propis 145 193 342 6,3%

TOTAL 4.628 5.002 5.398 100,0%

Quadre 12

a) Prestació de serveis

El concepte "Prestació de serveis" representa el 29,3% dels drets reconeguts del capítol i
el 5,5% del total de drets reconeguts del pressupost d'ingressos de 1998. A aquesta
partida s'imputen ingressos procedents de contractes d'investigació, que analitzem amb
més detall en l'apartat 5 d'aquest informe.

b) Preus acadèmics

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics constitueixen una de les fonts
d'ingressos més importants de la Universitat. Durant 1998 l'import dels drets reconeguts
per aquest concepte ha sigut de 2.837 milions de pessetes, que signifiquen un increment
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del 14,7% respecte a l'exercici anterior. Aquest increment ha sigut originat per
l'augment del nombre d'alumnes matriculats en la Universitat i per l'augment del cost
del curs, assignatura o crèdit.

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

Alumnes Variació

Curs 90/91 22.963 -

Curs 91/92 23.587 +2,7%

Curs 92/93 26.117 +10,7%

Curs 93/94 26.512 +1,5%

Curs 94/95

Curs 95/96

Curs 96/97

Curs 97/98

Curs 98/99

29.220

31.051

32.581

33.766

35.916

+10,2%

+6,3%

+4,9%

+3,6%

+6,4%

Quadre 13

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

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

En la comptabilitat patrimonial, la Universitat registra al començament de l'exercici en
el compte 7410, "Matrícules", la periodificació corresponent a l'exercici anterior,
mitjançant un abonament en el dit compte. A continuació, i segons que van ingressant-
los, s'abonen tots els cobraments per aquest concepte. Al final de l'exercici es carrega en
aquest compte la part dels ingressos no meritats conformement al càlcul efectuat per
periodifiació dels preus acadèmics del curs 1998/1999, amb abonament a "cobraments
anticipats".

c) Compensació per beques

Els drets reconeguts per aquest concepte es xifren en 639 milions de pessetes i
representen l'11,8% del total de drets del capítol.

Aquests ingressos es registren en el moment en què es reben els fons del Ministeri. Això
no obstant, en 1998 es va cobrar la liquidació corresponent al curs 1995/1996, per
import de 260 milions de pessetes, que va ser registrada en l'exercici de 1997. En el
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quadre número 14 es mostra la composició dels drets reconeguts per compensació de
beques.

Compensació per beques Milions ptes.

Liquidació curs 96/97

Curs 97/98

175

464

TOTAL 639

Quadre 14

d) D'altres ingressos propis

El detall dels drets reconeguts com a "D'altres ingressos propis" i la seua evolució
interanual és la següent, expressada en milions de pessetes:

1995 1996 1997 1998

Publicacions 79 92 133 165

D'altres 45 53 60 177

TOTAL 124 145 193 342

Quadre 15

3.3.2 Transferències corrents

La previsió definitiva en va ser de 12.647 milions de pessetes. Els drets reconeguts en el
capítol IV, "Transferències corrents", es xifren en 12.633 milions de pessetes, cosa que
significa un 43,8% dels drets reconeguts durant l'exercici de 1998. El grau d'execució
n'ha sigut del 99,9%.

La recaptació líquida del capítol és de 12.048 milions de pessetes, que denoten un grau
de compliment del 95,4%.

El pendent de cobrament del capítol IV és de 585 milions de pessetes, degut totalment
al concepte corresponent a les comunitats autònomes. Aquest pendent de cobrament és
un 31,5% del total pendent del pressupost d'ingressos.

En el quadre número 16 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets
reconeguts per transferències corrents en els exercicis de 1996 a 1998.
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1996 1997 1998 Variació 98/97

De coms. autònomes 10.104 99,5% 11.723 99,4% 12.485 98,8% 6,5%

De l'Admó. central 49 0,4% 57 0,5% 68 0,5% 19,3%

D'altres 6 0,1% 16 0,1% 80 0,7% 400,0%

TOTALS 10.159 100% 11.796 100% 12.633 100% 7,1%

Quadre 16

Les transferències de la comunitat autònoma han experimentat un increment en aquest
últim exercici pressupostari, puix que han passat d'11.723 milions de pessetes en 1997 a
12.485 milions de pessetes en 1998; un augment del 6,5%.

La subvenció anual inicialment fixada per a l'exercici de 1998 en la llei 15/1997, de 29
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1998,
ascendia a 10.660 milions de pessets. En aplicació del "Programa plurianual per al
finançament del sistema públic universitari valencià", el Consell de la Generalitat
Valenciana aprovà ampliacions del dit import inicial, fins a una subvenció definitiva
d'11.397 milions de pessetes.

En el quadre número 17 es presenta 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.

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

1.242

2.070

2.483

2.173

12,9%

21,6%

25,9%

22,6%

2.173

2.268

2.665

3.554

19,6%

20,5%

24,1%

32,1%

2.665

2.665

2.665

2.920

23,4%

23,4%

23,4%

25,6%

Total exercici corrent 7.968 83,0% 10.660 96,3% 10.915 95,8%

Exercici següent:

1r. trimestre 1.627 17,0% 407 3,7% 482 4,2%

Total exercici següent 1.627 17,0% 407 3,7% 482 4,2%

TOTAL 9.595 100,0% 11.067 100,0% 11.397 100,0%

Quadre 17
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Addicionalment, durant 1998 la Universitat ha registrat com a drets reconeguts, en el
concepte 443, "Transferències corrents de comunitats autònomes", un import de 967
milions de pessetes, corresponents a interessos derivats del sistema de finançament del
Pla d'Inversions. El dit import va ser transferit per la Tresoreria de la Generalitat
Valenciana a l'entitat agent del finançament, per tal que, en nom de la Universitat, fes
front a les obligacions derivades del finançament del Pla d'Inversions correponents al
pagament dels cupons vençuts el 15 de desembre de 1998 de les dues emissions
d'obligacions en curs (vegeu l'apartat 3.2.3).

Igual com en l'exercici anterior, a l'objecte de fer efectiu el cobrament de la subvenció
corresponent a les mensualitats de gener i febrer de 1998 -l'import de les quals ascendia
a 1.777 milions de pessetes-, la Universitat va subscriure, 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 que tenia davant de la Generalitat Valenciana,
i la dita entitat financera abonava a la Universitat la quantia deguda per la Generalitat
Valenciana.

Quanta això, caltenir en compte:

- Que no es poden cedir els crèdits atorgats a les universitats, per tal com afecten
ingressos de dret públic, ja que és improcedent la subrogació en la posició
jurídica d'una entitat pública quan 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, ni gravar, ni arrendar els drets
econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana; llevat dels supòsits
establits en les lleis.

- Que la cessió de drets no tingué reflex en la comptabilitat de la Universitat,
perquè aquesta es va limitar a comptabilitzar-ne el cobrament com si ho hagués
pagat la Generalitat Valenciana.

3.3.3 Ingressos patrimonials

La previsió definitiva ha ascendit a 183 milions de pessetes i els drets reconeguts en
aquest capítol, a 341 milions de pessetes; això denota un grau d'execució del 186,3% i
un grau de compliment del 65,7%.

L'article més important és el 50, "Interessos", amb uns drets reconeguts de 314 milions
de pessetes. D'altra banda, els drets reconeguts en concepte d'"Altres rendes" han
ascendit a 27 milions de pessetes, que corresponen als cànons dels distints serveis
instal.lats en la Universitat.
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3.3.4 Transferències de capital

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 2.170
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 2.958 milions de pessetes; això significa
un grau d'execució del 136,3%. El grau de compliment n'ha sigut del 82,3%.

En el quadre número 18 es mostra el detall dels drets reconeguts en aquest capítol en els
últims tres exercicis, expressat en milions de pessetes.

1996 1997 1998 Variació 98/97

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració central

D'altres

5.257

1.316

628

875

439

2.772

1.606

669

683

83,5%

52,4%

(75,4%)

TOTAL 7.201 4.086 2.958 (27,6%)

Quadre 18

En el concepte 743, "Transferències de capital de comunitats autònomes", es recull,
com a més significatiu, l'import dels ingressos derivats del Programa Operatiu de la
Comunitat Valenciana 1994-1999, relatiu a la Ciutat Politècnica de la Innovació,
Urbanització i Comunicacions. Els drets reconeguts per aquest concepte ascendiren a
1.056 milions de pessetes, que han sigut íntegrament percebuts en l'exercici, i que
corresponen a l'anualitat de 1997 i a una part de l'anualitat de 1998. L'import total dels
fons rebuts des de 1995, any d'inici del dit Programa, s'eleva a 1.762 milions de
pessetes.

Durant 1998 s'ha iniciat l'execució dels projectes finançats amb aquests fons; les
obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1998 han ascendit a 794 milions de
pessetes. El criteri seguit per la Universitat en la comptabilitat financeropatrimonial ha
sigut de reconéixer la totalitat dels ingressos percebuts des del començament del
programa, independentment de la seua execució. Per això, existeix un excés d'ingressos
comptabilitzats, que puja, a 31 de desembre de 1998, a 968 milions de pessetes. Aquests
ingressos, els haurien d'haver periodificats com a cobraments anticipats en el passiu del
balanç.

D'altra banda, la Universitat és beneficiària del II Programa Operatiu d'Infraestructura
Científica per al període 1994-1999 (F.E.D.E.R.), amb una inversió total, per part de la
Universitat, de 1.930 milions de pessetes. En 1998 no s'han reconegut drets derivats
d'aquest Programa. El criteri seguit per la Universitat en el tractament comptable
d'aquestes subvencions, ha consistit a reconéixer com a drets el 100% de les inversions
realitzades anualment, però sense superar el límit del 70% de l'import total finançat pel
programa F.E.D.E.R. En realitat, només s'hi haurien de reconéixer drets pel 70% de la
inversió realitzada cada any; de manera que hi ha un excés de drets reconeguts en
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exercicis anteriors, per un import acumulat de 146 milions de pessetes. En
conseqüència, el pendent de cobrament total, a 31 de desembre de 1998, està
sobrevalorat en el dit import.

Per acabar, en aquest capítol es registren els ingressos derivats dels convenis
d'investigació que, per la seua naturalesa, tenen la consideració de transferències de
capital. Els drets reconeguts en 1998 per aquest concepte ascendiren a 1.739 milions de
pessetes (vegeu l'apartat 5.2).

3.3.5 Passius financers

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", s'eleva a 7.500 milions de
pessetes; xifra igual als drets reconeguts.

En aquest capítol es registren els fons obtinguts en l'emissió d'obligacions efectuada per
la Universitat en 1998 per a finançar el Pla d'Inversions 1995-2001, per virtut del
conveni de col.laboració subscrit el 18 de juliol de 1997 entre la Universitat i la
Generalitat Valenciana per a finançar les inversions en infraestructures necessàries per
al dit període.

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

Emissor: Universitat Politècnica de València

Garant: MBIA Insurance Corporation, Entidad Aseguradora
Norteamericana, Delegació General de España.

Modalitat: Obligacions simples a tipus d'interés fix.

Nominal: 7.500 milions de pessetes.

Data d'emissió: 31 de març de 1998

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

Tipus inter. nomin.: 3,94% el primer cupó i 5,55% la resta.

Cupó: Anual i vençut, pagador en cada un dels aniversaris de la data de
pagament del primer cupó (15 desembre 1998) i en la data
d'amortització (15 desembre 2013).

Pagament cupons: Els dies 15 de desembre de cada any, des del 15 de desembre de
1998 fins al 15 de desembre de 2013.

Amortització: A la par i única al venciment, el 15 de desembre de 2013.

Les despeses de l'emissió han ascendit a 248 milions de pessetes i figuren
comptabilitzades en l'article 31, "Emprèstits", de l'estat de despeses.
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A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les
autoritzacions de disposició de fons, és la següent, en milions de pessetes:

Anualitat Inversió Autoritzacions per a la disposició de fons Total

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1999 autoritzat

1.928 - 1.928 722 1.206 - 1.928

-

7.421 4.989 5.757

4.545

4.269

2.185

-

-

2.342

-

2.203

2.655

1.614

1.546 639

4.545

4.269

2.185

1.928 7.421 4.989 5.757 12.927 722 3.548 4.858 3.160 639 12.927

Quadre 19

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat
Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit a 31 de desembre de 1998 per un total de
3.160 milions de pessetes, dels quals 1.546 milions de pessetes foren justificats en 1998
i 1.614 milions de pessetes, en 1997. En 1999 han autoritzat disposicions per valor de
639 milions de pessetes, corresponents a inversions justificades durant 1998.

Durant 1998 la Universitat ha reconegut drets, en concepte d'interessos redituats en
l'exercici i derivats del finançament del Pla d'Inversions, per import de 967 milions de
pessetes, que figuren comptabilitzats en el concepte 443, "Transferències corrents de
comunitats autònomes", de l'estat d'ingressos. Així mateix, s'han reconegut obligacions
pel mateix concepte i import, que figuren comptabilitzades en l'article 31, "Emprèstits",
de l'estat de despeses.

3.4 Pressuposts tancats

En el quadre número 20 es mostren, en milions de pessetes, els saldos de drets i
obligacions pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1997; així com els
cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els ajusts efectuats durant 1998, i
els saldos pendents a 31 de desembre de 1998.
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1998

de 1997 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

4.735 (242) 4.493 3.619 874

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1998

de 1997 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

2.954 (2) 2.952 2.949 3

Quadre 20

L'ajust de 242 milions de pessetes inclou l'anul.lació dels drets reconeguts en 1997 per
transferències corrents que s'han de percebre de la Generalitat Valenciana en concepte
d'interessos redituats corresponents al Pla Plurianual d'Inversions, per un import de 157
milions de pessetes. Aquests drets han sigut anul.lats a conseqüència del nou model de
finançament adoptat en 1997 per virtut del conveni subscrit el 18 de juliol de 1997 entre
la Universitat i la Generalitat Valenciana. La resta de drets pendents de cobrament a 31
de desembre de 1998, es compon de transferències corrents de la Generalitat
Valenciana, així com factures emeses corresponents a convenis d'investigació.

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 1997
(segons els pressuposts liquidats de 1997), durant 1998 se n'han anul.lat 2 milions de
pessetes. D'aquesta manera s'han regularitzat els imports consignats inicialment en la
fase d'obligació reconeguda que no havien sigut executats.

3.5 Resultat pressupostari i acumulat

Tal i com s'aprecia en el quadre número 21, el superàvit pressupostari sense ajusts a 31
de desembre de 1998, ha ascendit a 2.470 milions de pessetes i el superàvit acumulat a
la mateixa data, a 7.866 milions de pessetes.
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Concepte Import

Drets reconeguts de l'exercici 28.832

Obligacions reconegudes de l'exercici 26.122

Superàvit < Dèficit > Pressupost 1998 (sense ajusts) 2.710

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul.lació de drets (242)

Anul.lació d'obligacions 2

Superàvit < Dèficit > De l'exercici 2.470

Superàvit acumulat a 31-12-97 5.396

Superàvit acumulat a 31 de desembre de 1998 7.866

Quadre 21
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 22 es mostra -d'acord amb la informació que ens han facilitat, i
que ha servit de base per a la fiscalització dels capítols II i VI del pressupost de
despeses de 1998-, el detall dels expedients de contractació tramitats durant l'exercici,
desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació, amb indicació de la
cobertura de la revisió efectuada.

Tipus de contractes i Total Revisats

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

Obres Concurs 2.079 81,3% 10 55,6% 1.732 83,3% 3 30,0%

Proced. negociat 477 18,7% 8 44,4% 379 79,5% 4 50,0%

Total 2.556 100,0% 18 100,0% 2.111 82,6% 7 38,9%

Subministr. Concurs 640 50,5% 34 51,5% 250 39,1% 2 5,9%

Proced. negociat 628 49,5% 32 48,5% 388 61,8% 4 12,5%

Total 1.268 100,0% 66 100,0% 638 50,3% 6 9,1%

Contractes Concurs 556 94,4% 4 40,0% 8 1,4% 1 25,0%

de Proced. negociat 33 5,6% 6 60,0% 10 30,3% 1 16,7%

serveis Total 589 100,0% 10 100,0% 18 3,1% 2 20,0%

TOTALS 4.413 94 2.767 62,7% 15 16,0%

Quadre 22

En l'exercici de 1998 s'han tramitat un total de 94 expedients de contractació: 18
d'obres, 66 de subministraments i 10 de serveis. Aquests expedients impliquen uns
imports totals de 2.556 milions de pessetes en obres, 1.268 milions de pessetes en
subministraments i 589 milions de pessetes en serveis.

Durant la revisió efectuada de la comptabilitat i la documentació de suport de les
despeses corresponents als expedients analitzats, hem observat que, per regla general,
l'una i l'altra són adequades, tant pel desenvolupament de les fases de la despesa, com
per la formalització de les autoritzacions, contractes, factures i certificacions d'obra.
Això no obstant, hem detectat factures i certificacions d'obra no registrades per la
Universitat a 31 de desembre de 1998, per un import total de 87 milions de pessetes.

4.1 Contractes d'obres

Dels divuit expedients tramitats, que pugen a 2.556 milions de pessetes, n'hem revisats
set, per un import de 2.111 milions de pessetes, que representen el 82,6% de l'import
adjudicat.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents, en milions de pessetes:
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Núm. exp. Objecte del contracte Import adjudicat

1/98 Reformat 2n. edifici Instituts d'Investigació 98

3/98 Reformat de l'edifici del Rectorat 2ª. fase 415

4/98 Construcció pistes esportives i soterrani d'aparcament 821

5/98 Reformat de l'edifici d'Esports 46

11/98 Construcció nou edifici i urbanització Facultat Belles Arts 496

15/98 Reformat nau pesada Enginyeria Mecànica model D6 161

19/98 Reformat pavelló poliesportiu i aparcament 74

2.111

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

4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

4.1.1.1 Projectes d'obra

Els projectes han sigut supervisats per l'enginyer i l'arquitecte de Supervisió de
Projectes de la Universitat, els quals han emés informes favorables.

4.1.1.2 Replantejament

a) Existeixen actes de replantejament previ en els expedients 3/98/O i 4/98/O; així
com actes de comprovació del replantejament.

b) De la documentació existent, es desprén, o es constata per mitjà de certificació,
que hi ha plena possessió i disposició real dels terrenys necessaris per a la
normal execució dels contractes (art. 81, paràgraf tercer, del Reglament General
de Contractació de l'Estat).

4.1.1.3 Plec de clàusules administratives

En tots els expedients existeix plec de clàusules administratives particulars, que s'ajusta
al model-tipus aprovat per la Universitat; i a més s'hi recullen en una caràtula les
particularitats de cada contractació.

4.1.1.4 Existència de crèdit

En els expedients examinats hi ha informes favorables relatius a l'existència de crèdit.
Se'n troben dos en cada un: el primer, signat pel cap de negociat de la Secció de
Fiscalització, i el segon, subscrit per algú que només s'identifica com a pertanyent a la
Secció de Fiscalització, sense que hi conste el nom ni el càrrec del qui signa. En aquest
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últim s'inclou la conformitat del vicegerent, d'on cal deduir que d'aquest depén l'autor
sense identificar dels informes que acrediten l'existència de crèdit. En els expedients
4/98/O i 11/98/O, la conformitat es circumscriu a l'exercici de 1998, perquè es tracta de
despeses plurianuals, i s'hi pren nota per tal de comptar amb cobertura en exercicis
posteriors.

4.1.1.5 Infomes jurídic i fiscal

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

Quant al compliment del requisit de fiscalització per part de la Intervenció, cal fer
constar que -en contra del que es disposa en els articles 56 de la Llei de Reforma
Universitària 200 i 201 dels Estatuts de la Universitat- no es constata l'existència
d'interventor en la Universitat. Segons que hem dit en el subapartat anterior, la
Vicegerència exerceix, de manera simultània, la funció de control intern -per mitjà
d'unitats que depenen d'aquella- amb la gestió dels expedients de contractes.

En relació a aquesta qüestió, no es considera adequada la confluència de les funcions de
gestió i intervenció, perquè això implica una falta de segregació de funcions.

4.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació

D'acord amb el que es preveu en els articles 48 i 197 dels Estatuts de la Universitat
Politècnica de València, el rector actua com a òrgan de contractació en tots els
expedients.

4.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista

Tres dels expedients seleccionats han sigut adjudicats per concurs obert i els altres
quatre, pel procediment negociat sense publicitat.

a) Pel que fa als expedients adjudicats per concurs, podem efectuar les
observacions següents:

- S'hi han complit els requisits de publicitat establits per a la licitació en la
Llei de Contractes.

- En els plecs s'estableixen els criteris de valoració sobre els quals cal
basar l'adjudicació.

- En tots els casos, l'òrgan de contactació realitza l'adjudicació
conformement a la proposta de la mesa de contractació, que té la mateixa
composició en tots els procediments i que es constitueix de forma
correcta.

- La Universitat compleix el que es disposa en l'article 94 de la Llei de
Contractes, en matèria de notificació i publicitat de les adjudicacions.
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b) Quant als quatre expedients adjudicats pel procediment negociat sense publicitat,
podem assenyalar el següent:

- En tres casos (1/98/O, 5/98/O i 19/98/O), es tracta de reformats; raó per
la qual escau legalment adjudicar-los a l'empresa contractista.

- La causa que s'invoca per a habilitar aquest procediment en l'expedient
15/98/O, també resulta correcta a la vista de l'article 141.a. de la Llei de
Contractes, perquè el concurs obert 6/98/O -sobre idèntic objecte- havia
sigut declarat desert per falta de proposicions; de manera que
s'incrementa el pressupost del present en un 10% i l'adjudicació s'efectua
amb una baixa propera al 3%.

- L'adjudicació recau sobre l'oferta més econòmica en el cas d'aquest últim.

4.1.4 Formalització dels contractes

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

No s'observen deficiències en la documentació aportada pels contractistes. En tots els
expedients consta que s'hi ha aportat la fiança definitiva i -si és el cas- que s'han abonat
les despeses derivades de les publicacions en diaris oficials.

4.1.5 Execució del contracte: certificacions

En els expedients examinats no hi ha documentació relativa a les certificacions d'obres;
malgrat que sí que existeixen determinats documetns comptables. Això no obstant, la
Universitat indica que es troben inclosos en distints arxius o documents i que no figuren
en els expedients de contractació per motius d'espai.

4.1.6 Modificacions dels contractes

Els expedients 1/98/O, 5/98/O i 19/98/O, són reformats d'expedients anteriors i en els
tres casos existeix una proposta de sol.licitud o autorització motivada pel director de les
obres; sense sobrepassar la quantia establida en l'article 150.e. de la Llei de Contractes.
En l'últim expedient citat, es dóna audiència al contractista ROMYMAR, S.A., i s'alça
una acta de preus contradictoris sense majors incidències.

4.1.7 Recepció de les obres

Existeix documentació relativa a la recepció en els expedients corresponents a obres
principals ja finalitzades.
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4.1.8 D'altres aspectes que cal tenir en compte

D'acord amb el que disposa en l'article 118 de la Llei de Contractes, la Universitat ha de
portar un registre públic de contractes, als efectes prevists en la dita norma.

4.2 Contractes de subministraments

S'han tramitat 66 expedients de subministraments, per un import de 1.268 milions de
pessetes; d'aquests, en corresponen 640 milions de pessetes a expedients adjudicats per
concurs i la resta, pel procediment negociat.

Hem examinat sis expedients, que indiquem a continuació i que representen el 50,3%
del pressupost adjudicat.

Núm. exp. Objecte del contracte
Import adjudicat

(milions ptes.)

7/98 Adquisició de revistes de ciència i tecnologia 50

14/98 Adquisició de mobiliari i d'altres estris 200

46/98 Adquis. llic. aplicació infor. "Rec. Humans" i "Nomina Hominis" 32

51/98 Adquisició d'un sistema dinamomètric automatitzat 56

63/98 Subministraments d'energia elèctrica per al Campus de Vera 250

70/98 Adquisició d'equipament de laboratoris 50

638

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

4.2.1 Actuacions administratives prèvies

a) Ordre de l'òrgan de contractació

L'inici dels expedients, l'acorda el rector, a partir d'una proposta formulada pel
vicegerent.

b) Informe del servei

El servei que promou l'adquisició, elabora el corresponent plec de prescripcions
tècniques.
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c) Certificat d'existència de crèdit

En tots els casos figura el certificat d'existència de crèdit; quant a això, remetem al que
hem assenyalat en els contractes d'obres.

En l'expedient 70/98/S, que és de tramitació anticipada (i l'execució del qual correspon,
per tant, a 1999), el negociat de la Secció de Fiscalització i la persona que actua per part
d'aquesta unitat informen sobre l'existència de crèdit en 1998. Però en l'expedient
63/98/S, també de tramitació anticipada, el cap del Servei de Gestió Econòmica
manifesta que s'hi habilitarà crèdit en el pressupost de 1999.

d) Plec de bases

Segons el que es disposa en l'article 242 del Reglament, aquest plec constarà de les
clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques. N'hem constatat
l'existència en tots els expedients. Usen com a plec de clàusules administratives
particulars un plec-tipus degudament actualitzat.

4.2.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació

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

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

4.2.3 Forma de selecció adjudicació

En els expedients 7/98/S, 46/98/S, 51/98/S i 63/98/S, la forma d'adjudicació és la del
procediment negociat sense publicitat; mentre que la resta dels expedients, els han
adjudicats per concurs obert.

a) Les causes que al.leguen per a justificar l'adopció del procediment negociat
sense publicitat, es corresponen amb els supòsits prevists en l'article 183.c. de la
Llei de Contractes, en els tres primers casos; mentre que en l'expedient 63/98/S
addueixen les previsions de la llei 54/97, de Regulació del Sector Elèctric. En els
expedients 7/98/S, 46/98/S i 51/98/S, el rector autoriza l'exempció de la licitació
en favor de l'únic licitador al qual han demanat oferta, i que després n'esdevé el
contractista.

L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de
contractació. Aquesta té una composició idèntica per a tots els procediments,
fixada en el plec, i es constitueix d'acord amb aquest. En l'expedient 63/98/S,
relatiu al subministrament d'energia elèctrica, es sol.liciten ofertes a sis empreses
del sector, alguna de les quals en presenta més d'una (com és el cas d'Iberdrola,
que resulta ser l'adjudicatària). La proposta es decanta a favor de la proposició
econòmica menys favorable de les dues formulades per aquesta entitat, perquè
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s'entén que l'altra produeix incertitud a causa de les bonificacions/penes que s'hi
inclouen. Cal destacar, d'altra banda, que els plecs de clàusules administratives
habiliten la mesa de contractació per a negociar determinats aspectes; però no
consta que això s'haja fet. Això no obstant, la Universitat indica que es van fer
negociacions, de les quals no van deixar constatació documental.

En l'expedient 7/98/S, l'execució del qual havia començat abans de produir-se la
resolució d'inici, s'aproven els plecs de condicions i s'autoritza la despesa el 27
de febrer de 1998; però només concedeixen un termini fins al 6 de març següent,
a les dues úniques empreses a les quals sol.liciten proposicions, per a formular-
les (a cada una li demanen oferta per a un dels dos lots de què consta l'adquisició
de revistes).

b) Els expedients 14/98/S i 70/98/S, els adjudiquen per concurs obert.

L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de
contractació (la qual està composta i constituïda de forma correcta).

En el plec s'estableixen criteris de valoració degudament ponderats, d'acord amb
un qüestionari que és prèviament omplit pel servei interessat en la contractació.

Quant als requisits legals de publicitat -pel que fa a l'anunci del concurs i la seua
adjudicació-, podem assenyalar que s'han complit aquests tràmits d'acord amb la
Llei de Contractes. Això no obstant, cal destacar que en l'anunci es fixa una data
límit per a la presentació d'ofertes que coincideix amb un dia concret; cosa que
en l'expedient 70/98/S va provocar que no es respectés el termini de 26 dies
assenyalat en l'article 79.2 de la Llei de Contrates, puix que es va assenyalar el
22 de febrer de 1999 com a última data de recepció de proposicions, i l'anunci es
va publicar en el "DOGV" de l'anterior 3 de febrer. Seria recomanable que el
termini concedit s'establís per referència al dia en què efectivament es produïsca
la publicació.

4.2.4 Formalització dels contractes

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament signat pel
rctor i per un apoderat del contractista amb poder suficient.

En tots els casos consta que s'ha dipositat la fiança definitiva i -si és el cas- que s'ha
abonat l'import dels anuncis corresponents.

4.2.5 Execució dels contractes

Si exceptuem l'expedient 7/98/S, no es troben actes de recepció ni factures; malgrat que
es pot entendre que, per les dates de les adjudicacions, l'execució pot haver quedat
pendent. En l'expedient esmentat, en què l'adjudicació es va produir per mitjà del
procediment negociat sense publicitat el 6 de març de 1998 (data que coincideix amb
l'últim dia previst per a la recepció de les ofertes, encara que hi havia una resolució del
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rector declarant l'excepció de la licitació i que en la dita data ja havien sigut presentades
les dues ofertes recaptades), existeixen factures emeses per les dues empreses
adjudicatàries, respectivament en febrer i gener de 1998, abans i tot que s'iniciés
l'expedient, el 24 de febrer.

4.2.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte

Ací resulta aplicable el que hem assenyalat sobre els contractes d'obres en l'apartat
4.1.8.

4.3 Contractes de serveis

Durant l'exercici s'han tramitat deu expedients de contractació de serveis, per import de
589 milions de pessetes, dels quals corresponen 556 milions de pessetes a expedients
adjudicats per concurs.

Els dos expedients examinats, que detallem a continuació, ascendiren a 18 milions de
pessetes i representen el 3,1% de l'import adjudicat.

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

1/98 Manteniment dels jardins del Campus de Vera 8

10/98 Allotjament i manut. de profs. i alumnes de progrs. de coop. univers. 10

18

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

4.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

4.3.1.1 Ordre de l'òrgan de contractació

En els dos expedients analitzats s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan de
contractació que implica l'inici formal del procediment, a proposta del vicegerent.

4.3.1.2 Informe del servei

En els dos expedients consta l'informe de la unitat interessada en la contractació, en el
qual s'indica la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta la
Universitat per a satisfer les seues necessitats i que hom tracta de solucionar amb el
contracte, per raó del que es disposa en l'article 203 de la Llei de Contractes.
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4.3.1.3 Certificat d'existència de crèdit

En l'expedient 1/98/C existeix l'informe fiscal, amb caràcter favorable, en els mateixos
termes que s'han exposat per als contractes d'obres. En l'expedient 10/98/C, de
tramitació anticipada, intervé la Secció d'Inversions, amb la conformitat del vicegerent.

4.3.1.4 Plec de condicions

Els plecs s'ajusten als models-tipus prèviament establits per la Universitat. Així mateix,
hi ha un plec de prescripcions tècniques elaborat pel servei corresponent.

4.3.2 Òrgan de contractació

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

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació

L'expedient 1/98/C ha sigut adjudicat per concurs obert i el 10/98/C, pel procediment
negociat sense publicitat.

a) En l'expedient adjudicat per concurs obert, s'han complit els requisits legals de
publicitat.

Els criteris d'adjudicació pels quals s'ha regit el concurs, s'estableixen a partir
d'un qüestionari que ompli el servei interessat, en el qual es proposa la solució
que hom considera tècnicament millor. Al factor preu, li assignen el 30% del
valor total.

L'òrgan de contractació efectua l'adjudicació conformement a la proposta de la
mesa de contractació, que al seu torn compta amb un informe tècnic. La
composició i constitució de la mesa són correctes i conformes amb el que es
preveu en el plec.

b) L'expedient adjudicat pel procediment negociat sense publicitat, s'ha fonamentat
en el supòsit previst en l'article 211.c. de la Llei de Contractes. Cal advertir que
el plec de clàusules administratives inclou aspectes que poden ser negociats per
la mesa de contractació; però no hem observat que s'hi haja portat a efecte cap
negociació. En el plec s'havien establit criteris de valoració, entre els quals el del
preu unitari per persona/dia en constituïa el 50% del total. Això no obstant, la
Universitat indica que es van fer negociacions, però que no en van deixar
constatació documental.

4.3.4 Formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen en document administratiu.



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1998

- 110 -

En tots dos expedients consta que s'ha dipositat la fiança definitiva i que s'ha abonat el
preu dels anuncis.

4.3.5 Execució dels contractes

En cap dels expedients no es troba documentació relativa a l'execució i recepció dels
serveis.

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes

No s'observen aquestes incidències en els contractes examinats

4.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte

Ací resulta aplicable el que hem assenyalat en el corresponent apartat dels contractes
d'obres.
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5. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

5.1 Introducció i normativa aplicable

El Centre de Transferència de Tecnologia (d'ara endavant, CTT), és l'òrgan encarregat
de gestionar els convenis i contractes d'investigació amb empreses privades i públiques,
així com amb entitats i organismes de l'Administració pública.

Segons la informació facilitada pel CTT, aquest centre té vigents, a 31 de desembre de
1998, 985 contractes d'investigació, per un import total de 7.928 milions de pessetes.

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" .

Segons l'article 45.1 de la citada llei orgànica, la dedicació del professorat universitari
serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics a
què al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, d'acord amb les normes bàsiques que
reglamentàriament s'hi establisquen.

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

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

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

5.2 Revisió d'expedients

Durant l'exercici estaven vigents 985 expedients per un import de 7.928 milions de
pessetes, dels quals hem revisat set expedients, per un import de1.207 milions de
pessetes, que representen un 15,2% de l'import total.

Els expedients seleccionats han sigut els següents:

- Assessoria i modelació matemàtica en el manteniment i l'explotació de la xarxa
de sanejament de València, referència 19950094, amb un import total de
despeses de 64 milions de pessetes.
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- Projecte ADAPT-UPV Aigua, referència 19960093, amb un import total de
despeses de 225 milions de pessetes.

- Projecte ADAPT-ELAN Moixent, referència 19960122, amb un import total de
despeses de 71 milions de pessetes.

- Realització dels projectes tècnics i de les direccions d'obra per a la recuperació
integral de la Basílica de la Mare de Déu, referència 19970492, amb un import
total de despeses de 139 milions de pessetes.

- Restauració d'obres pictòriques, escultòriques i ornamentals de la Basílica de la
Mare de Déu. Intervencions en el conjunt de cúpules i tambor, cambril de la
Mare de Déu, anticambril, escala i sagristia, referència 19970493, amb un import
total de despeses de 436 milions de pessetes.

- Restauració d'obres pictòriques, escultòriques i ornamentals de la Basílica de la
Mare de Déu. Intervencions en l'edifici original del segle XVII i en l'arxiu marià,
referència 19980011, amb un import total de despeses de 202 milions de
pessetes.

- "A new high efficiency reversible air-to water heat pump working with propane
for commercial applications in Southern Europe", referència 19980097, amb un
import total de despeses de 70 milions de pessetes.

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

5.2.1 Quant a l'òrgan competent

Els contractes, els ha subscrits el rector o -per delegació d'aquest- el vicerector
d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat, d'acord amb el que es
preveu en els articles 202 i 204 dels Estatuts de la Universitat, i a conseqüència -segons
que s'hi assenyala- de circumstàncies d'índole tècnica. En els expedients es troben
resolucions de delegació del rector, dictades -tal i com en les mateixes resolucions
s'indica- conformement al que s'estableix en l'article 13.1 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Tanmateix, com que en aqueixos actes també es cita l'article 16 de
la mateixa llei, cal interpretar que es tracta d'una mera delegació de signatura en el
vicerector i no d'una delegació de competències, com podria deudir-se per la menció de
l'article 13.1. Per això, com que ens trobem davant de meres delegacions de signatura,
no se'n requereix la publicació en cap butlletí oficial.

5.2.2 Quant al procediment i a la formalització del contracte

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

L'article 213 dels Estatuts exigeix que "la determinació concreta dels percentatges
establits en el número anterior, haurà de figurar de manera expressa en la proposta del
departament, per tal d'obtenir l'autorització del rector" . Tampoc no consta en els
expedients examinats que s'haja formalitzat aquest tràmit de proposta.

L'article 209.1 dels Estatuts obliga a considerar en el contracte, entre altres extrems, el
relatiu al nom de la persona o de les persones que l'han d'executar, així com la seua
categoria i el respectiu règim de dedicació. Aquest aspecte del contingut dels contractes
no es formalitza adequadament.

A conseqüència d'això, en les liquidacions parcials contingudes en els expedients
examinats, s'observa que la remuneració del personal que participa en l'execució dels
corresponents contractes no respon a uns criteris prèviament establits, atenent al grau de
responsabilitat i particiació assumits en l'execució d'allò que s'hi haja convingut, d'acord
amb el que es preveu en l'article 212.2.b. dels Estatuts. Per contra, la dita remuneració
només respon a les propostes -per regla general, diverses i successives- efectuades per a
cada cas concret pel responsable del projecte, referides a "professors i/o PAS" (personal
d'administració i serveis), dels quals no hi ha més dades en els expedients examinats.

Una menció especial mereixen certs aspectes dels contractes 19980097 i 19960093,
subscrits respectivament amb la Comissió de les Comunitats Europees i amb la Unitat
Administradora del Fons Social Europeu. En aquests contractes hi ha determinats
documents que figuren redactats exclusivament en anglés.

D'altra banda, en els dos expedients citats no hi ha claredat sobre les prestacions que
corresponen a cada una de les parts que hi intervenen, prenent en consideració -a més de
les esmentades dificultats idiomàtiques- el fet que apareixen contractistes principals,
contractistes de segon ordre i subcontractistes, sense que hi apareguen delimitades amb
precisió les obligacions de cada u. És per això que no es pot estimar com a complida la
prevenció de l'article 209.3 dels Estatuts de la Universitat, el qual preceptua que en
aquest tipus de contractes es considerarà "l'objecte del contracte i la seua durada, amb
especificació de les obligacions assumides per les parts" . Això no obstant, cal convenir
que la regulació que en aqueix sentit contenen els Estatuts, no està prevista per a aquest
tipus de convenis afectats per fons europeus, en els quals participen diversos subjectes
en l'elaboració dels projectes. Seria molt convenient plantejar-se l'adaptació de la
normativa en vigor per a aquesta espècie de convenis.

5.2.3 Execució dels contractes

Els ingressos obtinguts de convenis i contractes d'investigació i de cursos
d'especialització, signats a l'empara del que es disposa en l'article 11 de la L.R.U., els
comptabilitzen -segons la seua naturalesa- en el concepte 303, "Prestació de serveis",
del capítol III d'ingressos, "Taxes i d'altres ingressos", i en el capítol VII,
"Transferències de capital". A 31 de desembre de 1998, els drets reconeguts per aquest
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concepte s'eleven a 3.319 milions de pessetes; cosa que representa un 11,5% del total de
drets reconeguts en pressupost corrent. Del dit import, 1.580 milions de pessetes en
foren comptabilitzats en el capítol III d'ingressos i 1.739 milions de pessetes, en el
capítol VII.

Les obligacions reconegudes derivades de l'execució dels convenis d'investigació, les
imputen al capítol VI, "Inversions reals", de l'estat de despeses. En 1998 les obligacions
reconegudes per aquest concepte ascendiren a 3.434 milions de pessetes, dels quals
1.582 milions de pessetes corresponen a despeses de personal.

Hem revisat la comptabilitat d'una mostra de documents comptables corresponents a set
convenis, amb un total de drets reconeguts de 240 milions de pessetes i de 51 milions de
pessetes d'obligacions reconegudes.

D'altra banda, en el contracte 19950094 consten una sèrie de documents emesos des del
3 de maig de 1995 fins al 8 de febrer de 1996 per l'entitat contractant, Cubiertas i
MZOV, S.A., que figuren sota la denominació de "pedidos", en els quals es reclamen
execucions parcials de l'objecte del contracte. Però aquests documents, que semblen
instruments d'adhesió que té establits l'entitat contractant, i que són admesos per la
Universitat, contenen veritables clàusules contractuals; clàusules que, a més a més,
contravenen en algun aspecte el que es disposa en el mateix conveni. Així, en comptes
de ressenyar que l'import anual que ha de percebre la Universitat serà lliurat a la bestreta
-tal i com precisa el conveni-, els "pedidos" assenyalen que Cubiertas pagarà als 180
dies després de la recepció de la factura. Això no obstant, s'ha de destacar que, amb data
posterior al citat 8 de febrer de 1996, ja no es troben en l'expedient més "pedidos".

5.2.4 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats pel reial decret
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat
informació relativa als professors que han dirigit els contractes d'investigació que
examinem, i hem comprovat que no s'hi han sobrepassat els límits establits.

5.2.5 Control intern d'ingressos i despeses

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 del control
intern.

En l'exercici del control intern, cal prestar una particular atenció 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.
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d) Que hi ha una regularitat en els ingressos prevists en el contracte i en l'afectació
dels béns obtinguts.

e) Que s'efectua la liquidació dels contractes.
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

6.1 Organització i control de la tresoreria

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

a) Comptes centralitzats d'ús general, que són els que s'integren en la informació
dels comptes anuals resumits en el quadre número 24. Registren tots els
moviments de tresoreria, pressupostaris i extrapressupostaris.

b) Comptes restringits, utilitzats per al cobrament de taxes, venda de publicacions i
d'altres ingressos. Quinzenalment, el banc en transfereix l'import als comptes
operatius, de manera que la Universitat comptabilitza periòdicament els imports
transferits i els integra en els comptes centralitzats.

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

Els quadres números 23 i 24 següents mostren respectivament, en milions de pessetes,
el resum de moviments de tresoreria, cobraments i pagaments, tant per operacions
pressupostàries com extrapressupostàries, duranrt l'any 1998 (exercicis tancats
inclusivament) i els saldos finals d'existències de tresoreria en comptes bancaris.

Resum moviments de tresoreria

Saldo a 01-01-98:

Pressupostari 3.615

Extrapressupostari 313

Cobraments:

Pressupostaris 30.595

Extrapressupostaris 4.590

Pagaments:

Pressupostaris 27.590

Extrapressupostaris 4.386

Saldo a 31-12-98:

Pressupostari: 6.620

Extrapressupostari 517

TOTAL 7.137

Quadre 23
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Situació dels fons

Banc d'Espanya 235

Banca privada 6.902

TOTAL 7.137

Quadre 24

El saldo a 31 de desembre de 1998 de la tresoreria és de 7.137 milions de pessetes;
l'import de la caixa pressupostària s'eleva a 6.620 milions de pessetes i el de
l'extrapressupostària, a 517 milions de pessetes.

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

6.2 Arqueigs i conciliacions

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

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

- Estat demostratiu de les existències en caixa i bancs.

La Universitat efectua conciliacions bancàries amb periodicitat mensual. Hem
comprovat els saldos comptables de la Universitat amb els confirmats per les distintes
entitats bancàries que han contestat a la nostra circular o -en el cas contrari- amb les
certificacions de confirmació de saldo trameses a la Universitat per les entitats, revisant
-si era el cas- les conciliacions bancàries realitzades. A 31 de desembre de 1998
existeixen partides conciliatòries que corresponen a pagaments comptabilitzats per la
Universitat i no carregats pels respectius bancs, per un import global de 38 milions de
pessetes.

6.3 Operacions extrapressupostàries

En el quadre número 25 es reflecteix la composició dels saldos dels comptes
extrapressupostaris a 31 de desembre de 1998, en milions de pessetes.
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Deutors 31/12/98

Deutors IVA repercutit

Deutors per distints conceptes

Deutors provisió fons per a justificar

122

24

8

D'altres 2

TOTAL 156

Creditors 31/12/98

Ingressos destinació desconeguda C.T.T. 265

Renda persones físiques 250

Creditors per divises pendents aplicació 55

Hisenda pública, creditora per I.V.A. 44

Seguretat Social 43

Creditors IVA suportat 8

D'altres 8

TOTAL 673

Quadre 25

a) Deutors

Dels saldos deutors, en corresponen 122 milions de pessetes a l'IVA repercutit per
factures corresponents a contractes d'investigació pendents de cobrament a 31 de
desembre de 1998.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 673 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.

En el compte "Ingressos amb destinació desconeguda C.T.T.", es recullen els ingressos
rebuts per convenis d'investigació l'origen dels quals es desconeix al tancament de
l'exercici, i que s'imputen als corresponents comptes d'ingressos una vegada identificats
els convenis a què corresponen. A 31 de desembre de 1998 es desconeix l'import
d'aquests ingressos que correspon a drets ja reconeguts o pendents de reconéixer.

"Renda persones físiques" correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les
persones físiques del mes de desembre de 1998, que han sigut ingressades en el Tresor
públic en el mes de gener de 1999.
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En el compte "Creditors per divises, pendent d'aplicació", es comptabilitzen de forma
transitòria ingressos i pagametns extrapressupostaris en divises per a convenis
d'investigació compartits amb altres universitats europees, i per a congressos a
l'estranger. Els ingressos provenen de les Comunitats Europees, en ECU's o dòlars. La
Universitat hi apareix com un mer gestor dels fons, ja que aquests han de ser tramesos a
unes altres universitats estrangeres en ECU's o dòlars, com a pagament de la part que li
correspon en el conveni d'investigació o en el congrés. Es tracta, doncs, d'un compte-
pont en divises, amb el qual hom pretén evitar pèrdues amb la cotització de la moneda i
costs financers de canvi de moneda. S'efectuen eixides de tresoreria a càrrec d'aquest
compte a proposta del C.T.T.

L'epígraf "Hisenda pública, creditora per I.V.A." recull l'import de la liquidació d'I.V.A.
del mes de desembre de 1998, ingressat en gener de 1999.

L'epígraf de Seguretat Social correspon a la retenció de la quota obrera dels mesos de
novembre i desembre pagada en els mesos de febrer i març de 1999.

En el subsistema patrimonial, al tancament de l'exercici apareixen dos comptes en els
quals la Seguretat Social figura com a creditora (en milions de pessetes):

Núm. compte Concepte Saldo

4001

4760

Quota patronal

Quota obrera

216

43

TOTAL 259

Quadre 26

La Universitat disposa d'un ajornament en el pagament de la Seguretat Social de dos
mesos. Els TC-1 corresponents al mes de desembre han sigut abonats en març de 1999 i
els del mes de novembre, en febrer de 1999.
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

En els quadres números 28 i 29 es registren, respectivament, el balanç de situació i el
compte de pèrdues i beneficis de la Universitat a 31 de desembre de 1998.

7.1 Balanç de situació

a) Immobilitzat material propi

La Universitat recull, en el seu balanç a 31 de desembre de 1998, l'import que resulta de
la realització de l'inventari total dels béns de la Universitat, efectuat per professionals
experts independents al tancament de l'exercici de 1998, i la incorporació de les altes i
baixes efectuades en els exercicis següents. L'amortització acumulada a 31 de desembre
de 1998 està constituïda per un import determinat per experts independents per als
elements que foren inventariats a 31 de desembre de 1998, i per la dotació a
l'amortització efectuada en els exercisis de 1989 a 1998.

Els procediments utilitzats per la Universitat per a la gestió de l'immobilitzat, no
garanteixen que els actius comencen a ser amortitzats en el moment de la seua posada
en funcionament. Així, dins de l'immobilitzat en curs existeixen actius en funcionament
per als quals no se n'havia iniciat l'amortització al tancament de l'exercici. A pesar de no
poder quantificar l'efecte d'aquesta situació sobre els resultats i sobre el fons
d'amortització acumulada, es recomana adoptar les mesures necessàries per a correguir-
la.

b) Deutors

Dins de "Deutors no pressupostaris", figura un import de 14.085 milions de pessetes
pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana i corresponents als drets de
cobrament generats en l'execució del Pla Plurianual d'Inversions. Conforme va
executant-se el dit Pla, s'incrementa el saldo per a cobrar de la Generalitat Valenciana
amb abonament a "Transferències de capital", del compte de pèrdues i beneficis. Quan
es produirà el venciment de les obligacions que financen el Pla Plurianual, la
Generalitat Valenciana es farà càrrec de les amortitzacions de les dites obligacions; tal i
com estableix el "Conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat Politècnica de València per a finançar les inversions en infraestructures
necessàries per al període 1995-2001", signat el 18 de juliol de 1997, i aleshores la
Universitat cancel.larà el saldo per a cobrar.

Atesa la naturalesa del procediment descrit, el deute de la Generalitat Valenciana hauria
de figurar dins de l'epígraf de "Deutors a llarg termini", en l'actiu del balanç.

c) Obligacions i bons

En aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 1998, es reflecteix l'import
nominal de les emissions de bons realitzades per la Universitat en 1997 i 1998; tal i com
es descriu en l'apartat 3.3.5 d'aquest informe.
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7.2 Compte de pèrdues i beneficis

Tal i com figura en els quadres 28 i 29, el resultat comptable de l'exercici de 1998 va ser
de 3.786 milions de pessetes. A continuació es mostra la conciliació entre el resultat
comptable i el resultat pressupostari.

Milions de pessetes

Resultat economicopatrimonial

Menys: Despeses pressupostàries no economicopatrimonials

Compra d'immobilitzat

Cancel.lació pòlisses de crèdit

Periodificació despeses 1997

Menys: ingressos economicopatrimonials

Periodificació taxes/beques

Variació d'existències

Periodificació deute Generalitat Valenciana

Més: Ingressos pressupostaris no economicopatrimonials

Emissió obligacions 98

Periodificació interessos 97

Periodificació taxes/beques

Més: Despeses economicopatrimonials no pressupostaris

Periodificació interessos 98

Periodificació despeses 98

Provisió jubilació

Provisió per a insolvències

Amortització de l'immobilitzat

Resultat pressupostari

5.350

2.711

134

1.039

17

2.437

7.500

50

833

42

121

20

8

1.798

3.786

(8.195)

(3.493)

8.383

1.989

2.470

Quadre 27
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1998 (En milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT 36.653 FONS PROPIS 41.808

Immobilitzacions immaterials 98 Patrimoni 38.022

Aplicacions informàtiques 117 Patrimoni 37.917

Amortitzacions (19) Patrimoni rebut en cessió 105

Immobilitzacions materials 36.549 Resultats de l'exercici 3.786

Terrenys i construccions 30.077

Instal.lacions tècniques 1.520 PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 223

Utillatge i mobiliari 2.956

D'altre immobilitzat 13.045 CREDITORS A LLARG TERMINI 16.500

Amortitzacions (11.049)

Emissions obligs. i altres valors negs. 16.500

Invers. financ. permanents 6 Obligacions i bons 16.500

ACTIU CIRCULANT 24.855 CREDITORS A CURT TERMINI 2.319

Existències 133 Emissions d'obligs. i altres valors neg. 42

Interessos d'obligs. i d'altres valors neg. 42

Deutors 17.585

Deutors pressupostaris 2.729 Creditors 2.277

Deutors no pressupostaris 14.967 Creditors pressupostaris 1.484

Provisions (111) Creditors no pressupostaris 186

Administracions públiques 337

Tresoreria 7.137 D'altres creditors 270

AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ 658

TOTAL ACTIU 61.508 TOTAL PASSIU 61.508

Quadre 28
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COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS DE L'EXERCICI DE 1998 (en milions de pessetes)

DEURE HAVER

A) DESPESES 20.158 B) INGRESSOS 23.944

D'altres despeses gestió ordinària 19.378 Vendes i prestació de serveis 5.214

Despeses de personal 12.028 Vendes 165

Dotacions amortització immobilitzat 1.804 Prestacions de serveis 5.049

Variació provisions de tràfic 8

D'altres despeses de gestió 4.245 Augment d'existències 17

Despeses financeres i assimilades 1.293

D'altres ingres. gestió ordinària 315

Transferències i subvencions 453 Reintegraments 122

Transferències corrents 433 D'altres ingressos de gestió 82

Transferències de capital 20 Altres interes. i ingres. assimilabl. 111

Pèrdues i despeses extraordinàries 327 Transferències i subvencions 18.012

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 81 Transferències corrents 12.870

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 246 Transferències de capital 5.142

Beneficis i ingres. extraordinaris 386

Beneficis procedents d'immobilizat 1

Ingres. i beneficis d'altres exercicis 385

ESTALVI 3.786

Quadre 29


