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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 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 durant el termini establit a
aqueix efecte.

- Els estats comptables presenten, per regla general, la informació conformement
als principis i les normes que hi són aplicables; llevat d'allò que es refereix a la
comptabilitat de determinats drets i obligacions comentats en els apartats 3.3.2,
3.3.4 i 6.2 d'aquest informe.

b) Quant a l'execució del pressupost

- Pel que fa al pressupost de despeses, el grau d'execució n'ha sigut del 90,7% i el
de compliment, del 92,2%.

- En el pressupost d'ingressos el grau d'execució va ser del 115,8% i el de
compliment, del 91,9%.

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

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

Tal i com s'aprecia en el quadre número 1, el pressupost de la Universitat va disminuir
un 2,6%, respecte al de l'exercici anterior, ja que va passar de 29.635 milions de
pessetes a 28.866 milions de pessetes.

Pressupost inicial

1997 1998 Variació pressupost

Taxes i d'altres ingressos 4.689 5.486 797 17,0%

Transferències corrents 16.124 18.023 1.899 11,8%

Ingressos patrimonials 150 100 (50) (33,3%)

Transferències de capital 1.972 1.492 (480) (24,3%)

Actius financers 500 0 (500) (100,0%)

Passius financers 6.200 3.765 (2.435) (39,3%)

Total ingressos 29.635 28.866 (769) (2,6%)

Despeses de personal 17.391 18.356 965 5,5%

Despeses de funcionament 2.350 3.639 1.289 54,9%

Despeses financeres 0 486 486 -

Transferències corrents 154 199 45 29,2%

Inversions reals 9.740 6.186 (3.554) (36,5%)

Transferències de capital 0 0 0 -

Passius financers 0 0 0 -

Total despeses 29.635 28.866 (769) (2,6%)

Quadre 1

En el pressupost d'ingressos, la disminució es deu bàsicament al capítol IX, "Passius
financers", que disminueix un 39,3%; aquesta disminució neutralitza els increments
pressupostats en els capítols III, "Taxes i d'altres ingressos", i IV, "Transferències
corrents".

En el pressupost de despeses, el capítol que origina la disminució és el VI, "Inversions
reals", que passa de 9.740 a 6.186 milions de pessetes, un 36,5% de disminució.
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D'altra banda, hem de destacar l'existència en 1998 -igual com en l'exercici anterior-
d'un manual de normes d'execució pressupostària.

3.1.2 Modificacions pressupostàries

Les modificacions netes de crèdits ascendiren a 17.281 milions de pessetes.

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

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment pressup.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 5.486 350 5.836 6,4%

Transferències corrents 18.023 (20) 18.003 (0,1%)

Ingressos patrimonials 100 361 461 361,0%

Transferències de capital 1.492 681 2.173 45,6%

Actius financers 0 7.038 7.038 -

Passius financers 3.765 8.871 12.636 235,6%

Total ingressos 28.866 17.281 46.147 59,9%

Despeses de personal 18.356 172 18.528 0,9%

Despeses de funcionament 3.639 776 4.415 21,3%

Despeses financeres 486 1.251 1.737 257,4%

Transferències corrents 199 270 469 135,7%

Inversions reals 6.186 5.362 11.548 86,7%

Transferències de capital 0 28 28 -

Passius financers 0 9.422 9.422 -

Total despeses 28.866 17.281 46.147 59,9%

Quadre 2

En l'estat d'ingressos, les variacions positives més rellevants són les que afecten el
capítol IX, "Passius financers", i l'aplicació del romanent de tresoreria per a finançar les
modificacions de crèdit, que es recull en el capítol VIII, "Actius financers".

En l'estat de despeses, les modificacions més rellevants es produeixen en el capítol IX,
"Passius financers", (que no tenia dotació inicial), l'increment del qual representa el
54,5% de la variació neta del pressupost inicial; i en el capítol VI, "Inversions reals",
amb un increment del 86,7%. Així mateix, el capítol III, "Despeses financeres",
experimenta un creixement del 257,4%. Segons la Universitat, aquestes modificacions
de crèdit són conseqüència del nou finançament del Pla d'Inversions.
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3.2 Execució de l'estat de despeses

Les obligacions reconegudes s'elevaren a 41.836 milions de pessetes; això significa un
grau d'execució del 90,7%. El grau de compliment en va ser del 92,2%.

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 18.528 18.462 17.992 470 99,6% 97,5%

Despeses funcionament 4.415 4.351 3.737 614 98,6% 85,9%

Despeses financeres 1.737 1.324 1.324 0 76,2% 100,0%

Transferències corrents 469 465 333 132 99,1% 71,6%

Inversions reals 11.548 7.784 5.728 2.056 67,4% 73,6%

Transferències capital 28 28 24 4 100,0% 85,7%

Passius financers 9.422 9.422 9.422 0 100,0% 100,0%

TOTAL 46.147 41.836 38.560 3.276 90,7% 92,2%

Quadre 3
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Els capítols més rellevants, pel que fa a les obligacions reconegudes, han sigut els de
despeses de personal, inversions reals i passius financers, que constitueixen un 44,1%,
18,6% i 22,5%, respectivament, del total d'obligacions reconegudes en l'exercici.
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3.2.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes s'elevaren a 18.462 milions de pessetes, que donen un grau
d'execució del 99,6%. El grau de compliment en va ser del 97,5%.

Concepte 1997 1998
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

15.605

1.645

10

16.726

1.717

19

1.121

72

9

7,2%

4,4%

90,0%

TOTAL 17.260 18.462 1.202 7,0%

Quadre 4

L'increment de les obligacions reconegudes per despeses de personal, respecte de
l'exercici anterior, és del 7,0% (tal i com es mostra en el quadre número 4, que recull en
milions de pessetes l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I entre els
exercicis de 1997 i 1998). L'increment s'explica pels motius següents:

1) L'augment de les retribucions en un 2,1%.

2) La consolidació de la plantilla augmentada l'any 1997 i l'increment de la plantilla
el 1998, principalment pel que fa als funcionaris no docents.

3) L'assumpció, per part de la Universitat, del pagament de les nòmines de
professors que exerceixen en hospitals i ambulatoris. Durant 1998, la Universitat
ha rebut transferències corrents per import de 647 milions de pessetes per a fer
front als dits pagaments (vegeu l'apartat 3.3.2).

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'investiga.:

Funcionaris docents 1.908 1.975 2.038 3,5% 3,2%

Contractats docents 1.021 1.015 986 (0,6%) (2,9%)

Personal d'adminis. i serveis:

Funcionaris no docents 794 813 916 2,4% 12,7%

Laborals no docents 740 701 645 (5,3%) (8,0%)

TOTAL 4.463 4.504 4.585 0,9% 1,8%

Quadre 5
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Les remuneracions derivades dels convenis o programes d'investigació s'imputen
pressupostàriament en el capítol VI, "Inversions reals", i, en el subsistema
economicopatrimonial, a l'epígraf de "Despeses de personal" del compte de resultats. A
31 de desembre de 1998 aquestes despeses ascendien a 782 milions de pessetes.

3.2.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes ascendiren a 4.351 milions de pessetes. Això denota un
grau d'execució del 98,6%. El grau de compliment en va ser del 85,9%.

En el quadre número 6 es mostren, per conceptes, les obligacions reconegudes en el
capítol II, "Despeses de funcionament", en els exercicis de 1997 i 1998.

Concepte 1997 1998

Tributs 6 4

Arrendament de béns 178 223

Reparació i conservació de béns 512 502

Subministraments 693 854

Transports i comunicacions 304 329

Treballs realitzats per altres empreses 833 883

Primes d'assegurances 39 31

Material d'oficina 616 673

Despeses diverses 576 679

Dietes, locomoció i trasllats 146 144

D'altres indemnitzacions 20 29

TOTAL 3.923 4.351

Quadre 6

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

3.2.3 Despeses financeres

Les obligacions reconegudes en el capítol III, "Despeses financeres", ascendiren a 1.324
milions de pessetes. El grau d'execució en va ser del 76,2%; mentre que el de
compliment en fou del 100,0%.

La seua composició a 31 de desembre de 1998, en milions de pessetes, és la següent:
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Concepte Milions pessetes

Despeses emissió emprèstit (apartat 3.3.4.1) 264

Interessos d'obligacions i bons 875

Interessos pòlisses de crèdit 152

D'altres 33

TOTAL 1.324

Quadre 7

Els "Interessos d'obligacions i bons", per 875 milions de pessetes, corresponen al primer
pagament d'interessos de cada un dels emprèstits, per 560 i 315 milions de pessetes,
respectivament.

3.2.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses , "Transferències corrents",
ascendiren a 465 milions de pessetes, un 1,1% del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 99,1% de la previsió definitiva. El
grau de compliment de les obligacions va ser del 71,6%.

3.2.5 Inversions reals

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 7.784 milions de pessetes;
cosa que significa un grau d'execució del 67,4%. El grau de compliment en va ser del
73,6%.

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

Concepte Import %

Terrenys i béns naturals 274 3,5%

Edificis i d'altres construccions 40 0,5%

Maquinària, instal.lacions, utillatge i mat. tt. 61 0,8%

Mobiliari i estris 455 5,9%

Equips per a processament d'informació 305 3,9%

Béns destinats a l'ús públic 3.844 49,4%

D'altre immobilitzat material i immaterial 268 3,4%

Investigació, estudis i projectes en curs 2.537 32,6%

TOTAL 7.784 100,0%

Quadre 8
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Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior ascendiren a 12.037 milions de
pessetes; això significa que en l'exercici de 1998 les han minorades en 4.253 milions de
pessetes, és a dir un 35,3%. Això ha sigut conseqüència, principalment, de la
disminució de l'anualitat del Pla d'Inversions per a l'exercici de 1998.

El 27 de març de 1995 es va signar l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat de València per al desenvolupament del pla d'inversions en el període 1995-
2001". En aquest acord, la Generalitat Valenciana es va comprometre a autoritzar i
finançar inversions per un valor màxim de 25.000 milions de pessetes al llarg del citat
període de set anys.

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 aquest conveni, la Generalitat Valenciana autoritza la Universitat a fer una emissió
d'obligacions i a concertar amb el Banc Europeu d'Inversions una línia de préstecs, així
com a efectuar diversos contractes complementaris. La Generalitat Valenciana s'obliga
de manera incondicional a transferir a la Universitat les quantitats necessàries per a fer
front a les obligacions derivades de l'operació; de forma que es substitueixen les
obligacions assumides en l'acord de 27 de març de 1995 esmentat. En l'apartat 3.3.5
descrivim el desenvolupament de les operacions indicades.

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 1998 és
de 3.275 milions de pessetes, segons l'acord citat. Per resolució de 23 de desembre de
1998, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació va autoritzar la
reprogramació dels projectes d'inversió de l'anualitat de 1998, amb el detall següent:

Projecte Milions ptes.

Campus Avda. Tarongers 2.527

Rehabilitació i restauració 687

Remodelació Blasco Ibáñez 260

Remodelació Burjassot 198

Serveis interfacultatius 323

Seguretat i barreres arquitectòniques 98

Reforma, ampliació i millora 339

TOTAL 4.432

Quadre 9

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 1998 del citat pla plurianual,
ascendiren a 3.906 milions de pessetes;  la diferència, per 526 milions de pessetes,
l'executaran en 1999.
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D'altra banda, en l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs", es
registren obligacions reconegudes per un import de 2.537 milions de pessetes. Aquí
s'inclouen tant despeses d'immobilitzat, com de personal i d'altres despeses corrents,
destinades a contractes, convenis o programes d'investigació. En el subsistema de
comptabilitat patrimonial -i d'acord amb els principis comptables-, la Universitat només
incorpora a l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables, perquè
constitueixen actius que produiran ingressos certs.

L'article 61, "Terrenys i béns naturals", registra 274 milions de pessetes d'obligacions
reconegudes, dels quals corresponen 264 milions de pessetes a obligacions reconegudes
per expropiacions de terrenys del nou campus universitari (i d'aquests, només en
corresponen 13 milions de pessetes a pagaments realitzats durant 1998; els altres 251
milions de pessetes foren autoritzats i pagats en 1999). El finançament d'aquestes
despeses s'analitza en l'apartat 3.3.4.3 d'aquest informe.

Dels 264 milions de pessetes d'obligacions reconegudes en l'exercici de 1998, n'hi ha 33
milions de pessetes que corresponen a expropiacions pròpiament dites i la resta, 231
milions de pessetes, a obligacions reconegudes per major preu just, segons sentències de
la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.

La Universitat ha efectuat una provisió de 635 milions de pessetes per fer front a les
sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que puguen
comportar un augment en els costs de les expropiacions.

3.2.6 Passius financers

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 9.422 milions de pessetes,
que representen el 22,5% del total d'obligacions reconegudes. Tant el grau d'execució,
com el de compliment, han sigut del 100,0%.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen fonamentalment a
l'amortització total o parcial dels saldos disposats en els comptes de crèdit utilitzats per
la Universitat per a finançar el Pla d'Inversions 1995-2001, per virtut de l'"Acord de
col.laboració entre la Universitat i la Generalitat Valenciana sobre el règim de
disposició del fons procedents del finançament", signat el 18 de juliol de 1998. Un
detall de les obligacions reconegudes en aquest capítol és el següent:
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Entitat financera Milions de pessetes

Per cancel.lació saldos pòlisses de crèdit: 4.140

BBV (900) 861

CAM (1.300) 1.256

CAM (800) 780

Santander (900) 857

Santander (1.000) 386

Per liquidació saldos pòlissa associada a compte operatiu: 5.282

Amb emissió bons 3.800

Amb préstecs BEI 1.482

TOTAL 9.422

Quadre 10

La cancel.lació de saldos de pòlisses de crèdit es porta a efecte per resolució de 30 de
juny de 1998 de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, en la
qual s'autoritza la disposició de fons provinents del finançament del Pla d'Inversions, a
l'objecte de saldar les pòlisses de crèdit indicades.

3.3 Execució de l'estat d'ingressos

En el pressupost d'ingressos, els drets liquidats ascendiren a 45.295 milions de pessetes;
cosa que dóna un grau d'execució del 115,8%, sense considerar-hi el romanent de
tresoreria. El grau de compliment se'n situa en el 91,9%.

En el quadre número 11 es detalla l'execució del pressupost d'ingressos (les xifres s'hi
expressen en milions de pessetes).

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 5.836 6.772 5.656 1.116 116,0% 83,5%

Transferències corrents 18.003 17.702 17.116 586 98,3% 96,7%

Ingressos patrimonials 461 456 454 2 98,9% 99,6%

Transferències de capital 2.173 2.518 2.344 174 115,9% 93,1%

Passius financers 12.636 17.847 16.072 1.775 141,2% 90,1%

Exercici corrent 39.109 45.295 41.642 3.653 115,8% 91,9%

Romanent de tresoreria 7.038

TOTAL 46.147

Quadre 11
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos

En aquest capítol els drets reconeguts ascendiren a 6.772 milions de pessetes; això
significa un grau d'execució del 116,0%. El grau de compliment en va ser del 83,5%.

En el quadre número 12 es mostra, en milions de pessetes, el detall comparatiu -per
conceptes- dels drets reconeguts en aquest capítol en els exercicis de 1997 i 1998.

Drets reconeguts 1997 1998
Variació

98/97

Preus acadèmics 2.968 3.212 8,2%

Compensació per beques de l'Estat 1.038 1.483 42,9%

Prestació de serveis 1.248 1.589 27,3%

D'altres ingressos propis 482 488 1,2%

TOTAL 5.736 6.772 18,1%

Quadre 12

Des de 1997 la Universitat imputa a "Prestació de serveis" els ingressos per convenis i
contractes d'investigació, que en exercicis anteriors registraven en el capítol VII
d'ingressos.
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a) Preus acadèmics

L'import de drets reconeguts per aquest concepte s'eleva a 3.212 milions de pessetes.

En el quadre número 13 es registra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la
Universitat.

Alumnes Variació

Curs 97/98 64.729

Curs 98/99 63.010 (2,7%)

Quadre 13

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

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

Aplicant el principi comptable de la meritació, en la comptabilitat
economicopatrimonial els ingressos per preus públics de matrícules s'eleven a 3.211
milions de pessetes.

Així mateix, en comptabilitat pressupostària s'inclou, com a drets reconeguts de
l'exercici de 1998, l'import del segon termini de matrícules del curs 1997-1998, cobrat
en 1998, que puja a 802 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules
del curs 1998-1999, que figura en el balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors no
pressupostaris", s'eleva a 858 milions de pessetes.

b) Compensació de beques

La Universitat comptabilitza els ingressos derivats d'aquesta compensació de beques,
efectuada pel Ministeri d'Educació i Ciència, en el capítol III, "Taxes i d'altres
ingressos"; i dins d'aquest capítol, en l'article 34, "Tributs parafiscals".
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La comptabilitat dels drets reconeguts s'efectua en el moment que es notifica a la
Unviersitat l'import de compensació de beques aprovat per l'entitat que les concedeix
per a cada exercici, o en la data d'ingrés de l'import corresponent en els comptes de la
Universitat; tal i com figura en el quadre número 14, en milions de pessetes.

Import

Liquidació curs 1996/1997 342

Curs 1997/1998 943

Famílies nombroses 1996/1997 198

Total compensació beques de l'Administració central 1.483

Quadre 14

El criteri seguit per la Universitat durant l'exercici de 1998 és conforme als principis
que hi són aplicables.

c) Prestació de serveis

Al concepte "Prestació de serveis" s'imputen els ingressos procedents dels convenis
d'investigació, per import de 1.166 milions de pessetes; així com els derivats de la
venda de béns i d'altres ingressos diversos.

3.3.2 Transferències corrents

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", asendiren a 17.702
milions de pessetes. El grau d'execució d'aquest capítol és del 98,3%; mentre que el de
compliment se'n situa en el 96,7%.

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 1996,
1997 i 1998, es mostra en el quadre número 15, en milions de pessetes.

1996 1997 1998
% variació

97/96
% variació

98/97

De la Generalitat Valenciana 15.686 16.393 17.335 4,5% 5,7%

De l'Administració central 2 13 92 550,0% 607,7%

D'altres 299 254 275 (15,1%) 8,3%

TOTAL 15.987 16.660 17.702 4,2% 6,3%

Quadre 15
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Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a
17.335 milions de pessetes. El desglossament n'és el següent:

Concepte Milions pessetes

Subvenció global 15.697

D'altres transferències corrents de la G.V. 1.638

TOTAL 17.335

Quadre 16

En el quadre número 17 es mostra, en milions de pessetes, el desglossament d'aquesta
subvenció global.

Import

- Segons llei 15/1997, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1998 14.943

- Ampliació segons comunicació Dir. Gral. Ensenyaments Universitaris i Investigació 246

- Suplement segons acord del Govern Valencià del 23/12/98 324

TOTAL 15.513

Quadre 17

La diferència entre l'import plasmat en el quadre 17 i els drets reconeguts per la
Universitat com a subvenció global, és de 184 milions de pessetes i correspon a una
duplicitat -posada de manifest per la mateixa Universitat- en el reconeixement de drets,
que la Universitat va comptabilitzar per error; això ha fet que el resultat pressupostari
estiga sobrevalorat en aqueixa quantitat. La Universitat ha corregit aquesta duplicitat en
setembre de 1999.

El 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, es mostra en el quadre número 18.
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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

2.015

3.652

3.400

3.400

13,4%

24,4%

22,6%

22,6%

1.133

5.093

3.736

4.981

7,3%

32,8%

24,1%

32,1%

3.736

3.736

3.736

3.981

24,1%

24,1%

24,1%

25,6%

Total exercici corrent 12.467 83,0% 14.943 96,3% 15.189 97,9%

Exercici següent:

1r. trimestre 2.546 17,0% 570 3,7% 324 2,1%

Total exercici següent 2.546 17,0% 570 3,7% 324 2,1%

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

Quadre 18

Igual com en l'exercici anterior, per tal de fer efectiu el cobrament de la subvenció
corresponent a les mensualitats de gener i febrer de 1998 -l'import de la qual ascendia a
2.450 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
Bancaixa els drets pressupostaris que tenia davant de la Generalitat Valenciana, i la dita
entitat financera abonava a la Universitat las quantia deguda per la Generalitat
Valenciana.

Quant a això, cal tenir en compte:

- Que les cessions de crèdit realitzades per les universitats, en la mesura que
afecten ingressos de dret públic, no es poden realitzar, perquè és improcedent la
subrogació en la posició 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, ni gravar, ni arrendar els drets
econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana; llevat dels supòsits
establits en la llei.

- Que la cessió de drets no tingué reflex en la comptabilitat de les Universitats, ja
que aquestes es van limitar a comptabilitzar-ne el cobrament com si l'hagués
pagat la Generalitat Valenciana.
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Dins de "D'altres transferències corrents de la Generalitat Valenciana", s'inclouen, com
a més importants, els conceptes següents:

Concepte Milions ptes.

Nòmines P.D.I. - Conselleria Sanitat 647

Despeses financeres, sistema de finançament 875

D'altres 116

TOTAL 1.638

Quadre 19

L'origen de les transferències rebudes de la Conselleria de Sanitat per a pagar les
nòmines del personal P.D.I., el comentem en l'apartat 3.2.1 d'aquest informe.

D'altra banda, la subvenció rebuda de 875 milions de pessetes té per objecte fer front a
les despeses financeres derivades del sistema de finançament d'inversions (vegeu
l'apartat 3.2.3).

3.3.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en el capítol V, "Ingressos patrimonials", ascendiren a 456 milions
de pessetes; la qual cosa dóna un grau d'execució del 98,9%. El grau de compliment en
va ser del 99,6%.

Com a import més significatiu dins d'aquest capítol, es registra una bonificació
d'interessos de 280 milions de pessetes, concedida pel B.E.I. a la disposició de 3.000
milions de pessetes; segons que s'estipulava en el contracte signat amb la dita entitat
financera (vegeu l'apartat 3.3.5).

3.3.4 Transferències de capital

Els drets reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital", s'han elevat a 2.518
milions de pessetes. El grau d'execució ha sigut del 115,9% i el de compliment, del
93,1%.

Respecte de l'exercici anterior, s'ha produït una significativa disminució; tal i com
podem veure en el quadre número 20, expressat en milions de pessetes.
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Concepte 1997 1998 Variació 98/97

De la Generalitat Valenciana 7.853 975 (87,6%)

De l'Administració de l'Estat 1.182 1.375 16,3%

D'altres 202 168 (16,8%)

TOTAL 9.237 2.518 (72,7%)

Quadre 20

La dita disminució es deu al fet que la Universitat, a 31 de desembre de 1997, va
reconéixer drets per transferències de capital per import de 6.985 milions de pessetes,
corresponents a l'import de les inversions no cobertes amb l'emissió d'obligacions
realitzada en l'exercici esmentat, per considerar que la Generalitat Valenciana hauria de
fer front a les despeses derivades del Pla d'Inversions.

Quant a això, cal assenyalar que, en el conveni subscrit el 18 de juliol de 1997 entre la
Universitat i la Generalitat Valenciana, solament es preveu que aquesta farà front a les
obligacions derivades de l'emissió d'obligacions i dels préstecs subscrits per la
Universitat; raó per la qual en 1998 s'han anul.lat els drets pendents de cobrament
corresponents a les inversions realitzades a 31 de desembre de 1997, per import de
6.985 milions de pessetes, ja que el seu finançament queda cobert amb la segona
emissió d'obligacions, que es realitza en 1998 (vegeu l'apartat 3.3.4.1).

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

Concepte
Drets

reconeguts

Anualitatd 1998 FEDER, I + D, Comunitat Valenciana 459

Diverses convocatòries d'ajudes per a equips i infraestructures 516

TOTAL 975

Quadre 21

El concepte "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat", amb 1.375 milions
de pessetes de drets reconeguts, inclou fons per a infraestructura d'investigació. A 31 de
desembre de 1998 s'hi havien recaptat 1.269 milions de pessetes, un 92,3%.

3.3.4.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001

El 18 de juliol de 1998, la Universitat i la Generalitat Valenciana van subscriure un
conveni de col.laboració per a finançar les inversions en infraestructures necessàries per
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al període 1995-2001, previstes en l'acord de 27 de març de 1995 per a desenvolupar el
pla d'inversions en el dit període. Per virtut del conveni citat, la Generalitat Valenciana
s'obliga de manera incondicional a transferir a la Universitat les quantitats necessàries
per a fer front a totes les obligacions de pagament assumides per la Universitat, per raó
d'un pla financer que inclou una emissió de bons per part de la Universitat, la
concertació d'una línia de préstecs del Banc Europeu d'Inversions i la realització de
distints contractes complementaris necessaris per al bon fi del "Finançament".

El 1997 la Universitat efectuà una emissió de bons per import de 7.500 milions de
pessetes; en va efectuar una altra l'any següent per import de 8.000 milions de pessetes,
les característiques de la qual descrivim en l'apartat 3.3.5. El finançament aportat per la
dita emissió, una vegada deduïdes les despeses d'emissió (264 milions de pessetes), va
ser de 7.736 milions de pessetes. Segons la Universitat, les inversions cobertes amb el
dit finançament són les següents, en milions de pessetes:

Concepte Milions ptes.

Pla d'Inversions 1997 6.346

Expropiacions nou campus 1997 (part no finançada en 1997) 639

Interessos pòlisses de crèdit 1997 108

7.093

Expropiacions nou campus 1998 13

Pla d'inversions de 1998 630

TOTAL 7.736

Quadre 22

Així mateix, el 25 de novembre de 1998 la Universitat va disposar de 3.000 milions de
pessetes del crèdit signat amb el Banc Europeu d'Inversions (vegeu l'apartat 3.3.5).

Com que l'execució real de l'any 1998 ha ascendit a 3.905 milions de pessetes i el
finançament rebut amb aqueixa finalitat ha sigut de 3.630 milions de pessetes (630
milions de pessetes per l'emissió d'obligacions i 3.000 milions de pessetes pel préstec
del B.E.I.), la Universitat ha reconegut drets pendents de cobrament a 31 de desembre
de 1998 en el capítol IX d'ingressos per 275 milions de pessetes (vegeu l'apartat 3.3.5).

Quant això, la Universitat va justificar davant la Generalitat Valenciana inversions
executades en 1998 que finalment van ser revisades per la Generalitat Valenciana, la
qual va donar el vist i plau per a la disposició del crèdit, per un valor de 3.095 milions
de pessetes. D'aquestes inversions, la Universitat havia justificat a 31 de desembre de
1998, un import de 2.503 milions de pessetes, i la resta, 1.402 milions de pessetes, la va
justificar durant 1999 (vegeu l'apartat 3.3.5)
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3.3.4.2 Infraestructura per a investigació

La Universitat rep fons per a infraestructura d'investigació procedents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat
Valenciana. En tots dos casos les inversions estan cofinançades amb aportacions
procedents de fons estructurals comunitaris, en concret del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (F.E.D.E.R.).

Pel que fa als fons F.E.D.E.R.-Estat, l'import total que se n'ha de rebre del Ministeri
d'Economia i Hisenda entre els anys 1994 a 1999 és de 1.520 milions de pessetes,
equivalents al 70% de la inversió que s'ha de realitzar (estimada en 2.171 milions de
pessetes); en corresponen 433 milions de pessetes a l'anualitat de 1998. La Universitat
ha reconegut drets en 1998 per import de 369 milions de pessetes. El valor de les obres
executades a 31 de desembre de 1998 és de 1.803 milions de pessetes i, com que el
cofinançament és del 70%, la subvenció que han de rebre pujaria a 1.262 milions de
pessetes. És per això que, a 31 de desembre de 1998, la Universitat ha reconegut drets
per import de 106 milions de pessetes, corresponents a la diferència entre el dit import i
els drets recaptats a la dita data, per 1.156 milions de pessetes.

Quant als fons F.E.D.E.R.-Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat
Valenciana acorda, el 20 de maig de 1995, distribuir entre els exercicis de 1995 a 1999
un import total de 2.625 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de
1998 és de 459 milions de pessetes; import que ha sigut registrat com a dret de l'exercici
i cobrat integrament en l'exercici mateix.

Les inversions executades i comptabilitzades en l'exercici en aquest programa, s'eleven
a 391 milions de pessetes.

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

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

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

- Això no obstant, a fi de registrar en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de
"desviació de finançament", que ja recull el nou Pla General de Comptabilitat
Pública, a l'objecte de corregir el resultat pressupostari.
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Així, el resultat pressupostari ajustat segons aquest nou model, no varia respecte del
resultat presentat per la Universitat.

3.3.4.3 Expropiacions de terrenys del nou campus

Per acord del Govern Valencià de 6 de juny de 1995, s'amplia el contingut de l'acord
d'aprovació del Pla Plurianual d'Inversions citat en l'apartat 3.2.5, en els termes
següents: "...la Generalitat Valenciana es compromet a pagar el principal i els
interessos de les disposicions de crèdit degudament autoritzats que es produïsquen de
les pòlisses subscrites per les Univesitats d'Alacant, Politècnica de València i València,
i gestionades per l'Institut Valencià de Finances, a l'objecte de finançar les despeses
per expropiació i adquisició de terrenys destinats als nous campus universitaris" .

El total d'obligacions reconegudes per aquest concepte durant l'exercici, va ser de 264
milions de pessetes, que figuren comptabilitzats en el capítol VI, "Inversions reals", de
l'estat de despeses (vegeu l'apartat 3.2.5). Durant l'exercici s'han pagat 13 milions de
pessetes, finançats amb l'emissió de l'emprèstit comentada en l'apartat 3.3.4.1. La resta,
251 milions de pessetes, s'ha autoritzat i pagat en 1999.

3.3.5 Passius financers

Els drets reconeguts en aquest capítol s'eleven a 17.847 milions de pessetes.

En aquest capítol es reflecteixen els fons obtinguts en l'emissió d'obligacions duta a
terme per la Universitat en l'exercici de 1998 per a finançar el Pla d'Inversions 1995-
2001, per virtut del conveni de col.laboració subscrit el 18 de juliol de 1998 entre la
Universitat i la Generalitat Valenciana per a finançar les inversions en infraestructures
necessàries per al dit període; així com les disposicions realitzades en els crèdits i
préstecs oberts en entitats financeres, a l'objecte de finançar les inversions previstes en
el dit conveni i en l'anterior acord de 27 de març de 1995, relatiu al Pla Plurianual
d'Inversions.

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

Concepte Milions ptes.

Emissió d'obligacions 8.000

Disposicions de pòlisses fins al 30/06/98 3.590

Disposició de pòlissa compte operatiu 1.482

Préstec B.E.I. 3.000

Pòlissa de crèdit per a despeses corrents 1.500

Drets reconeguts 275

TOTAL 17.847

Quadre 23
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El concepte "Emissió d'obligacions" recull l'import nominal de l'emissió d'obligacions
duta a terme per la Universitat en l'exercici de 1998 per a finançar el Pla d'Inversions
1995-2001, per virtut del conveni de col.laboració signat entre la Universitat i la
Generalitat Valenciana el 18 de juliol de 1998.

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

Emissor: Universitat de València.

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

Modalitat: Obligacions simples a tipus d'interés fix.

Nominal: 8.000 milions de pessetes.

Data d'emissió: 31 de març de 1998.

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

Tipus d'interés nominatiu: 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 de desembre de
1998) i en la data d'amortització (15 de desembre de
2013).

Pagament dels 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 durant 1998 a 264 milions de pessetes, i figuren
comptabilitzades en l'article 31, "Emprèstits", de l'estat de despeses (vegeu l'apartat
3.2.3).

Les "Disposicions de pòlisses" recullen les disposicions de crèdit per a finançar el Pla
d'Inversions realitzades fins a la resolució de 30 de juny de 1998 de la Direcció General
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, per la qual s'autoritza a saldar les pòlisses
de crèdit obertes per la Universitat a càrrec dels fons dipositats en el compte operatiu.

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

El 30 d'octubre de 1997 es va signar un contracte de finançament entre el Banc Europeu
d'Inversions i la Universitat de València, pel qual aquesta accepta un crèdit per un
import màxim equivalent a 8.600 milions de pessetes. El 25 de novembre de 1998 la
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Universitat ingressa en el compte operatiu 3.000 milions de pessetes per aquest
concepte.

El 23 de desembre de 1998, el Govern Valencià acorda assumir el pagament del
principal i els interessos d'una pòlissa de crèdit per un capital de 1.500 milions de
pessetes, per a finançar despeses corrents de l'exercici de 1998. La dita pòlissa es
subscriu en 1999 en els termes indicats per l'Institut Valencià de Finances.

Així mateix, dins del capítol IX d'ingressos s'han reconegut drets per 275 milions de
pessetes, corresponents a la part no finançada de l'anualitat de 1998 del Pla d'Inversions
(vegeu l'apartat 3.3.4.1).

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 disposició pòlisses crèdit Total

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1999 autoritzat

3.485 - - - 1.734 665 1.069 - - - 1.734

- 4.112 - - 4.112 - 3.166 946 - - 4.112

- - 6.346 - 6.346 - - 3.531 2.815 - 6.346

- - - 4.432 3.905 - - - 2.503 1.402 3.905

3.485 4.112 6.346 4.432 16.097 665 4.235 4.477 5.318 1.402 16.097

Quadre 24

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
5.318 milions de pessetes, dels quals 2.503 milions de pessetes foren justificats en 1998
i 2.815 milions de pessetes, en 1997. En 1999 s'han autoritzat disposicions per valor de
1.402 milions de pessetes, corresponents a inversions jusitificades durant 1998.

3.4 Pressuposts tancats

En el quadre número 25 es recullen, en milions de pessetes, els saldos de drets i
obligacions pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1997; així com els
cobraments, els 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

9.132 (2.721) 6.411 6.196 215

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1998

De 1997 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

3.952 (45) 3.907 3.892 15

Quadre 25

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1997 ascendien a 9.132 milions
de pessetes. Durant l'exercici es van anul.lar i rectificar drets per un import net de 2.721
milions de pessetes. Aquesta última quantitat és el resultat de la diferència entre els
7.093 milions de pessetes que corresponen a l'anul.lació de drets en el Pla d'Inversions, i
els 4.351 milions de pessetes que corresponen a una modificació de drets del capítol IX,
per la incorporació del superàvit. La resta d'ajusts, per un import net de 21 milions de
pessetes, correspon a diversos conceptes de poca importància.

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1997 ascendien a 3.952
milions de pessetes. Durant l'exercici de 1998 es van anul.lar obligacions per import de
45 milions de pessetes; de manera que hi van quedar unes obligacions pendents netes
d'exercicis anteriors de 3.907 milions de pessetes. Durant l'exercici de 1998, es van
realitzar pagaments per import de 3.892 milions de pessetes, un 99,6% de les
obligacions pendents netes procedents d'exercicis tancats.

3.5 Resultat pressupostari i acumulat

Tal i com es mostra en el quadre número 26, el dèficit pressupostari de l'exercici de
1998 ha sigut de 4.966 milions de pesssetes. Els ajusts d'exercicis tancats han
incrementat el dèficit de l'exercici a 11.993 milions de pessetes; malgrat que el dèficit
acumulat s'eleva a 16.693 milions de pessetes.

En el càlcul del resultat pressupostari, la Universitat ha considerat els drets i les
obligacions reconeguts corresponents als capítols I a VII, tant d'ingressos com de
despeses. En el càlcul del romanent de tresoreria es pren en consideració la totalitat dels
ingressos i les despeses.
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Exercici Exercici

Concepte 1997 1998

Drets reconeguts de l'exercici (caps. I a VII) 31.723 27.448

Obligacions reconegudes de l'exercici (caps. I a VII) 34.390 32.414

Superàvit < Dèficit > Pressupost 1998 (sense ajusts) (2.667) (4.966)

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul.lació de drets (caps. I a VII) (6.924) (7.072)

Anul.lació d'obligacions, (caps. I a VII) 10 45

Superàvit < Dèficit > De l'exercici (9.581) (11.993)

Superàvit < Dèficit > Acumulat al tancament de l'exercici anterior 4.881 (4.700)

Superàvit < Dèficit > Acumulat al tancament de l'exercici (4.700) (16.693)

Quadre 26

En el quadre número 27 es mostra l'estat de romanent de tresoreria calculat per la
Universitat, un romanent total de 3.361 milions de pessetes.

Concepte Import

A) Total drets reconeguts 45.295

B) Total obligacions reconegudes 41.836

C) (A - B) Romanent pressupostari 3.459

D) Anul.lació obligacions pressuposts tancats 45

E) Anul.lació drets pressuposts tancats (7.072)

F) (D - E) Romanent per operacions exercicis anteriors (7.027)

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

H) (C + F + G) Romanent de tresoreria de l'exercici (3.568)

I) Romanent de tresoreria anterior 6.929

J) (H + I) Romanent de tresoreria 3.361

Quadre 27
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 28 es mostra -segons la informació facilitada- el detall dels
expedients de contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i
modalitat d'adjudicació. També hi figura l'abast de la revisió efectuada.

Total Revisats

Tipus de contrate Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Concurs públic 1.623 69,7% 21 48,8% 944 58,2% 2 9,5%

Proced. negociat 701 30,1% 21 48,8% 295 42,1% 2 9,5%

Proc. negoc. excep. 5 0,2% 1 2,4% 5 100,0% 1 100,0%

Total 2.329 100,0% 43 100,0% 1.244 53,4% 5 11,6%

Submin. Concurs públic 720 67,4% 38 35,9% 33 4,6% 1 2,6%

Proced. negociat 311 29,1% 56 52,8% 34 10,9% 1 1,8%

Proced. excep. 22 2,1% 7 6,6% 7 31,8% 1 14,3%

D'altres 15 1,4% 5 4,7% - - - -

Total 1.068 100,0% 106 100,0% 74 6,9% 3 2,8%

D'altres Concurs públic 145 16,2% 13 9,2% 63 43,4% 1 7,7%

contrac. Proced. negociat 90 10,1% 16 11,4% 41 45,6% 1 6,3%

Proc. negoc. ingres. 1 0,1% 5 3,5% - - - -

Proced. excep. 13 1,5% 2 1,4% 11 84,6% 1 50,0%

Pròrrogues 568 63,6% 72 51,1% 48 8,5% 1 1,4%

D'altres pròrrog. 76 8,5% 33 23,4% - - - -

Total 893 100,0% 141 100,0% 163 18,3% 4 2,8%

Quadre 28

De l'examen de la comptabilitat de les despeses derivades dels expedients seleccionats,
es conclou que, per regla general, aquella ha sigut adequada.

4.1 Contractes d'obres

En l'exercici de 1998 la Universitat va tramitar contractes d'obres per un import
d'adjudicació de 2.329 milions de pessetes; d'aquests, n'hi ha 1.623 milions de pessetes
que foren adjudicats per concurs (el 69,7%), i la resta en fou adjudicada pel
procediment negociat.
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L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, per import de 1.244
milions de pessetes, que constitueixen el 53,4% del total adjudicat en l'exercici. Hem
verificat l'adequada tramitació dels expedients, d'acord amb la normativa en vigor.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents:

Núm. expedient Objecte del contracte
Import adjudicat

(milions ptes.)

4/98

11/98

15/98

26/98

35/98

Projecte urbanització nou campus U.V.

Projecte bàsic i executiu edifici investigació Jardí Botànic

Proj. modificat obra "Construcció biblioteca nou campus U.V."

Proj. ampliació central tèrmica edifici serveis nou campus U.V.

Projecte modificat distribució planta 1ª Aulari III (D.I.S.E.)

234

710

188

107

5

1.244

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.

4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

4.1.1.1 Ordre d'iniciació de l'expedient de contractació

En els expedients es troba l'ordre d'iniciació de l'expedient de contractació. Això no
obstant, cal advertir que, en l'ordre d'inici de l'expedient 35/98, en realitat no es disposa
la incoació de cap procediment, perquè aquest havia sigut iniciat amb anterioritat i, a
més, es trobava ja en fase avançada de tramitació. Es tracta d'una resolució per mitjà de
la qual es contrau el crèdit, s'ordena l'inici de l'expedient i s'indica que el contracte haurà
de ser formalitzat amb efecte retroactiu des de la data en què sorgiren les necessitats que
motivaren la modificació del contracte. Per tant, es convalida una execució ja
consumada.

4.1.1.2 Certificat d'existència de crèdit i d'altres documents

En tots els casos trobem el certificat d'existència de crèdit, amb l'informe favorable del
cap de la Unitat de Control Intern; fins i tot en l'esmentat expedient 35/98.

Hi figuren els plecs de clàusules administratives, amb l'informe favorable de
l'Assessoria Jurídica i aprovats pel rector; així com els corresponents projectes de les
obres, també aprovats pel dit òrgan. També s'hi troben les actes de replantejament previ.

En un altre ordre de coses, consta en els expedients la disponibilitat dels terrenys sobre
els quals s'efectuen les obres.
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4.1.2 Òrgan de contractació

En tots els procediments actua el rector; cosa que resulta conforme al que s'estableix en
l'article 113.g. dels Estatuts de la Universitat.

4.1.3 Forma de selecció i adjudicació

Llevat dels expedients 4/98 i 11/98, en els quals s'usa el sistema de concurs obert, en els
altres s'empra el procediment negociat sense publicitat. Ja hem indicat que en el 35/98
es convaliden actuacions irregulars, subscrivint el contracte amb efecte retroactiu; de
manera que no s'hi planteja la possibilitat d'efectuar publicitat ni concurrència.

Com a precepte que faculta per a usar el procediment negociat sense publicitat,
esgrimeixen l'article 141.d. de la Llei de Contractes, per tractar-se d'obres
complementàries.

No hi advertim qüestions dignes de ser esmentades.

4.1.4 Formalització dels contractes

Tots figuren plasmats en document administratiu i subscrits pel rector de la Universitat i
un representant degudament acreditat del contractista. Hi consta que hom ha aportat la
documentació exigida i, en tot cas, la fiança definitiva.

4.1.5 Execució dels contractes

En els expedients trobem actes de recepció i d'altra documentació relativa a l'execució.

4.1.6 Modificació dels contractes

No consta en cap dels expedients que hi haja hagut pròrrogues ni reformats.

4.1.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte

D'acord amb el que es preveu en l'article 118 de la dita llei, la Universitat ha de portar
un registre públic de contractes, als efectes que es preveuen en el precepte esmentat.

4.2 Contractes de subministraments

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a 1.068
milions de pessetes, dels quals foren adjudicats per concurs 720 milions de pessetes, un
67,4% del total adjudicat, i la resta ho fou per uns altres procediments.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de tres expedients, que han significat el 6,9%
del total adjudicat en l'exercici.
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Els expedients analitzats han sigut els següents:

Nombre exp. Objecte del contracte
Import adjudicació

(milions ptes.)

31812/98

32064/98

68747/98

Submin. troncals fibra òptica campus Blasco Ibàñez i Burjassot

Submistrament microscopi electrònic d'escombratge ambiental

Subm. plataforma 6 graus de llibertat i capacitat mov. 1.000 kg.

33

34

7

74

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.

4.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies

4.2.1.1 Ordre d'iniciació de l'expedient de contractació

Existeixen resolucions del rector ordenant l'inici del procediment i aprovant l'expedient
de contractació.

4.2.1.2 Informe del servei

No hi ha informe ni proposta de contractació en l'expedient 31812, mentre que en el
68747, només consta que en el director de l'Institut de Robòtica sol.licita que la
proposta de contractació siga inclosa en l'ordre del dia de la següent sessió del Consell
Social.

4.2.1.3 Certificat d'existència de crèdit

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

4.2.1.4 Plecs de condicions

En tots els casos existeix un plec de clàusules administratives aprovat pel rector, amb
l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica.

Llevat de l'expedient 68747, en el qual es convaliden actuacions omeses, en els altres
consten també els plecs de condicions tècniques aprovats pel rector, i subscrits pel
director del Servei d'Informàtica en el número 31812 i pel gerent en el número 32064.

4.2.2 Forma de selecció i adjudicació

El subministrament número 31812 és adjudicat per mitjà de concurs obert; mente que el
número 32064 segueix el procediment negociat sense publicitat; i el 68747 és -en els
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termes utilitzats per la Universitat- un procediment excepcional de convalidació, del
qual resulta adjudicatari aquell que ja havia efectuat la contraprestació.

En el cas del 31812, que s'ha de resoldre per concurs, s'estableixen criteris de valoració;
encara que no s'hi fixa la ponderació relativa de cada un, sinó que s'hi indica que
efectuaran una valoració conjunta. Aquesta mancança de ponderació dels factors que
s'han de valorar, vulnera el que es preveu en l'article 87.2 de la Llei de Contractes. Per
tot això, entenem que caldria advertir a la Universitat que els criteris d'adjudicació d'un
concurs han de ser indicats per ordre decreixent d'importància i per la ponderació que
hom els atribuïsca.

El subministrament 32064 s'adjudica pel procediment negociat sense publicitat, a
l'empara de l'article 183.c. de la llei 13/1995, que considera el supòsit que "només puga
encomanar-se la fabricació o el subministrament del producte en qüestió a un únic
proveïdor" . En aquest sentit, el 13 de juliol de 1998 el director del S.C.S.I.E. certifica
que l'única empresa en el món que fabrica microscopis electrònics ambientals és Philips
Electronics N.U. En l'expedientt figura un escrit de l'empresa Philips, en el qual
assenyala que l'únic proveïdor que comercialitza el microscopi electrònic d'escombratge
Philips, model XL 30 ESEM, és Philips Ibérica, S.A. Per les referències, podria deduir-
se que no està clara la identitat dels aparells a què es refereixen el director del S.C.S.I.E.
i l'empresa Philips, ja que, a més a més, l'un en xifra el preu en 39 milions de pessetes,
mentre que l'empresa parla de 36 milions de pessetes i no indica que el microscopi siga
d'escombratge "ambiental". En qualsevol cas, la conclusió que podríem extraure és que,
en aquests supòsits d'adquisició de productes que presumptament només tenen un
proveïdor, caldria recaptar l'informe d'alguna entitat autoritzada, on se n'acredités
l'exclusivitat, o -en el cas contrari i davant del dubte- efectuar la tramitació d'un concurs
públic.

En aquest últim expedient a què hem al.ludit, es troba un informe de 31 de juliol de
1998, del cap de la Unitat de Control Intern, en el qual adverteix que també en els
procediments negociats ha d'existir una mesa de contractació, d'acord amb l'article 82 de
la llei 13/1995; cosa que no ocorre ni en aquest ni en altres supòsits. Cal convenir que
tal apreciació és correcta i que, per tant, es podria indicar a la Universitat que és
obligatòria la constitució d'una mesa de contractació en els procediments negociats; tret
dels supòsits prevists en l'article 12.4 -tal i com expressa el citat article 82.

4.2.3 Formalització dels contractes

Una vegada presentada pels adjudicataris la documentació exigida i dipositada la fiança
definitiva, els tres contractes adjudicats es formalitzen en document administratiu i
apareixen signats per un representant de l'empresa i pel rector. Forma part dels
contractes el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques.
Tanmateix, en l'expedient 68747 no es troba el contracte, però sí la resolució del rector,
de 30 de desembre de 1998, que autoritza la despesa i aprova l'expedient; cal indicar
que el dia anterior havien resolt convalidar les actuacions.



Universitat de València. Exercici de 1998

- 63 -

4.2.4 Execució dels contractes

Es troba en els expedients la documentació relativa a l'execució ja finalitzada.

4.2.5 D'altres aspectes que cal tenir en compte

Cal reiterar les indicacions ja apuntades per als restants tipus de contractes.

4.3 Contractes de serveis i assistència

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

Els contractes adjudicats que es van tramitar per a aquests conceptes ascendiren a 893
milions de pessetes, dels quals 145 milions de pessetes foren adjudicats per concurs, un
16,2% de l'adjudicat. La resta d'aquests contractes correspon a pròrrogues i contractes
plurianuals.

Els expedients examinats han ascendit a 163 milions de pessetes, i han sigut els
següents:

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

45/98

55/98

40572

41240

Restauració i cafeteria col.legi major Rector Pesset

Servei seguretat i vigilància dependències U.V.

Redac. i direc. projec. reformat addicional edifici biblioteca nou campus

Honoraris projec. bàsic i execució obres construc. biblioteca Humanitats

48

63

11

41

163

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

4.3.1.1 Ordre d'iniciació de l'expedient de contractació

Existeixen ordres d'iniciació en els expedients referits a contractacions noves.

4.3.1.2 Informe del servei

Tant en l'expedient 55/98, com en el 41240, consta un informe o una proposta -del
gerent en el primer cas i de la Unitat Tècnica en el segon-, en els quals es justifica la
necessitat de recórrer a la contractació davant la mancança de mitjans propis, ja siguen
tècnics o humans. En el 40572, l'autor del projecte informa sobre la necessitat d'efectuar
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un projecte reformat addicional, perquè hi ha modificacions i millores i perquè resulta
necessària la substitució de la cimentació de l'aparcament. En l'expedient 45/98 no es
troba cap informe o proposta que justifique la necessitat de prorrogar el contracte.

4.3.1.3 Certificat d'existència de crèdit

En els expedients hi ha informes favorables del cap de la Unitat de Control Intern;
malgrat que en el número 55/98 el dit informe està condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en l'exercici de 1998, perquè és de tramitació anticipada.

4.3.1.4 Plec de condicions

Llevat de l'expedient 45/98, relatiu a la pròrroga d'un contracte, en els altres casos
existeix un plec de clàusules administratives aprovat pel rector, amb l'informe favorable
de l'Assessoria Jurídica.

4.3.2 Òrgan de contractació

En tots els casos actua com a òrgan de contractació el rector de la Universitat.

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació

El contracte de pròrroga (45/98) figura adjudicat a aquell que ja hi venia sent el
contractista. L'expedient 55/98 té com a forma d'adjudicació el concurs per procediment
obert. El 41240 es resol pel procediment negociat sense publicitat. En el 40572 no
consta cap forma de selecció reconeguda en la Llei de Contractes, sinó que han signat
directament el contracte després d'emetre -en funció de la delegació efectuada pel
gerent- una resolució que convalida les actuacions prèvies omeses. Cal fer constar que
existeix un informe jurídic favorable i que l'informe del cap de la Unitat de Control
Intern posa en dubte l'existència d'anul.labilitat o de nul.litat de ple dret, a pesar
d'admetre que la reforma que s'efectua no supera l'import del 20% del contrace original.

En el plec de l'expedient 55/98 figuren els criteris per a l'adjudicació del concurs; però
els dits criteris apareixen sense que hi conste el valor de cada un, sense el percentatge o
valor assignat respecte del total i dels altres. Açò atorga un marge excessiu de
discrecionalitat a la comissió assessora, la qual, en la seua sessió de 16 de febrer de
1998, debat l'aplicació dels criteris de valoració i la seua ponderació. Així, no es fixava
amb caràcter previ l'ordre d'importància dels criteris ni la ponderació que hom els
atribuïa -tal i com exigeix l'article 87.2 de la Llei de Contractes-; cosa que va provocar
un cert grau d'inseguretat. Cal recordar que es tractava de l'adjudicació dels serveis de
vigilància i seguretat, una contractació que és freqüent en l'Administració i que, per tant,
no es pot considerar que hi haja gran dificultat a l'hora d'elaborar un barem.

En l'ordre d'inici de l'expedient 40572, de 5 d'octubre de 1998, s'assenyala que el
projecte bàsic i d'execució de què es tracta serà adjudicat pel procediment negociat
sense publicitat a un arquitecte que és identificat de forma individual, per un import que
també es fixa anticipadament. Aquesta predeterminació del subjecte contractista i del
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preu es fa basant-se en un informe de 16 de juny de 1998 de la Unitat Tècnica, i el
procediment negociat sense publicitat s'estableix a l'empara de l'article 211.b. de la Llei
de Contractes, que es refereix al supòsit en què, "per raons tècniques o artístiques o
relacionades amb la protecció de drets exclusius, solament puga encomanar-se el
projecte de contracte a un únic empresari" . El cap de la Unitat de Control Intern
informa que "l'exclusivitat" que s'hi addueix, malgrat venir ratificada per un consell
assessor nomenat pel rector, no està justificada en la proposta de la Unitat Tècnica.
Aquesta oficina ja prenia en consideració el citat informe de 16 de juny de 1998, a
través d'un altre de l'11 de novembre següent, en el qual s'indicava que l'arquitecte
proposat era l'idoni per a realitzar el projecte bàsic i d'execució, a causa de la seua
experiència i currículum. Cal recordar, en relació a aquest expedient, que tant l'ordre
d'inici, com el plec de clàcusules administratives, l'adjudicació i el contracte, els
subscriu el rector després d'haver delegat aquestes funcions.

En l'expedient 40572, es justifica la utilització del procediment negociat sense publicitat
-prevista en l'article 211.d. de la llei 13/1995- per tractar-se d'estudis, serveis o treballs
complementaris. Cal destacar, no obstant això, que no existeix adjudicació, sinó una
convalidació d'actes omesos, decidida pel gerent en la resolució d'inici de l'expedient.

Cal assenyalar que en aquest últim expedient tampoc no hi ha resolució d'adjudicació.

4.3.4 Formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen en document administratiu i apareixen signats per un
apoderat i pel rector o el gerent. En els contractes es fa al.lusió als plecs administratius i
de condicions tècniques.

4.3.5 Execució dels contractes

Només en l'expedient 41240 hi ha documentació relativa a l'execució del contracte,
consistent en la presentació dins del termini d'un exemplar del projecte bàsic i
d'execució, perquè siga sotmés a la supervisió del Col.legi d'Arquitectes; la qual cosa
consta que s'ha fet. En els altres expedients no hi ha constatació de cap acte formal i
positiu de recepció, segons el que estableix l'article 111 de la Llei de Contractes,
mitjançant el qual i de manera expressa, s'hi acredite que la totalitat de l'objecte del
contracte s'hi ha executat a satisfacció de l'Administració.

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes

Ja hem apuntat que l'expedient 45/98 constitueix en si mateix una pròrroga. En el citat
expedient 41240, el 30 de desembre de 1998 es dicta un resolució (que en aquest cas sí
que emet el gerent en la forma escaient, a l'empara de la delegació vigent), en la qual es
modifica la forma de pagament del preu corresponent a l'exercici de 1998, perquè està
pendent la supervisió del Col.legi d'Arquitectes, i en la mateixa data el gerent subscriu
amb el contractista una modificació del contracte original amb aquesta variació.
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4.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte

D'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la mateixa llei, ha d'existir un registre
públic de contractes, als efectes prevists en la dita norma.
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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'aquells, 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'esmentat article 11, conformement a les normes bàsiques que
s'hi establisquen de forma reglamentària.

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa l'esmentat article 45.1 de la Llei Orgànica
de Reforma Universitària.

Als contractes i convenis d'investigació es refereixen el articles 225 a 228 dels Estatuts
de la Universitat de València. Al seu torn, la Junta de Govern de la Universitat aprovà,
el 19 de febrer de 1987, el "Reglament per a la contractació de treballs de caràcter
científic, tècnic o artístic, o per a la realització de cursos d'especialització". Això no
obstant, a la vista dels contractes analitzats, entre els quals n'hi ha de distinta índole, cal
estimar aplicables unes altres normes per a aquells contractes o convenis que no es
consideren en el referit Reglament de 19 de febrer de 1987. Així, també hi podran
resultar aplicables -si és el cas- la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, la Llei de Reforma Universitària, la Llei Orgànica del Poder
Judicial o el decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula el
Registre de Convenis i s'estableix el règim juridic i pressupostari dels convenis que
subscriga la Generalitat Valenciana.

5.2 Expedients seleccionats

D'un total de 306 expedients, les despeses dels quals pugen a 1.023 milions de pessetes,
n'hem seleccionat dotze, per un import de 310 milions de pessetes, que signifiquen el
30,3% del total de despeses.



Universitat de València. Exercici de 1998

- 68 -

Núm. Títol Import

7807 Wavelets and multiscale methods in numerical analysis and simulation 23

7692 Molecular magnetism: from materials toward devices 35

7695 Eurodaphne: high precision elementary particle physics at the phi-factory daphne 17

7809 Thermal and optical switching of molecular spin states 25

7882 Colaboración entre el Instituto Anatómico-Forense, las Ciencias Medico-Forenses y

la Facultad de Medicina 20

8514 Eu sequencing on arabidopsis chromosome 3 38

8461 Analysis, investigation and monitoring of water resourges for management of multi-

purpose reservoirs 22

S. N Colaboración entre el Instituto Anatomico-Forense, las Ciencias Medico-Forense y

la Facultad de Medicina suscrito con la Conselleria de Benestar 20

8535 Enterprise and its transfer to combat social exclusion entrance 19

8503 La inserción laboral de los jovenes graduados en España 16

6865 Ejecución del proyecto euroregional "Arts" en el marco de la tern 32

6865 Ejecución del proyecto euroregional "Serti" en el marco de la tern 43

TOTAL 310

Quadre 29

Pel que fa als números de codi expressats, cal advertir que el que figura sense número
-el segon dels citats, subscrit amb la Conselleria de Benestar-, és en realitat una acta de
la comissió de seguiment del primer, el número 7882, i ve referida a l'exercici de 1999.
Els que estan referenciats amb el codi 6865, subscrits tots dos amb la Direcció General
de Trànsit, són dos convenis distints, encara que molt similars: el primer per al projecte
euroregional ARTS i el segon per al projecte euroregional SERTI, que en realitat
haurien de figurar amb diferents codis perquè es tracta d'expedients distints.

Del mer enunciat dels expedients analitzats, es desprén ja la seua heterogeneïtat; cabria
incloure'ls en algun dels grups següents:

a) Contractes per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic,
sotmesos a l'esmentat Reglament de 19 de febrer de 1987.

b) Contractes subscrits directament amb la Comunitat Europea per a la realització
de treballs del mateix caràcter.

c) Contractes auxiliars, subscrits amb entitats públiques o privades que tenien
concertat un contracte amb la Comunitat Europea, per al desenvolupament de
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treballs que les dites entitats s'havien compromés a realitzar per encàrrec de la
Comunitat.

d) Convenis de col.laboració amb altres entitats públiques o privades, no regulats
pel citat reial decret 1.930/1984 ni pel Reglament de 19 de febrer de 1987,sinó
per la normativa general aplicable als convenis de col.laboració.

5.2.1 Quant a l'òrgan competent i al procediment

Llevat del que porta referència S.N., tots els contractes o convenis examinats, els ha
subscrits el rector, complint el que es disposa en els articles 112 i 225.2 dels Estatuts de
la Universitat. El contracte que hem citat com a excepció, el van signar un catedràtic i
un professor que actuava per delegació del rector per a la política d'instituts
d'investigació. Aquest instrument contractual sense numero, signat el 22 d'octubre de
1998, és en realitat una acta de la comissió de seguiment del conveni subscrit entre els
mateixos organismes el 13 de juliol de 1998, en la qual es deixa constatació del fet que
el dit conveni ha sigut prorrogat per a 1999, perquè no hi ha hagut denúncia; raó per la
qual se'n reconeix la vigència en el dit exercici i per la mateixa quantia.

A més d'una còpia dels exemplars definitius dels contractes o convenis, figuren els
respectius documents de càlcul de distribució de despeses, emesos per l'Oficina de
Transferència de Resultats d'Investigació; i en aquells en que intervé la Comunitat
Europea, els contractes principals, programes dels projectes o característiques tècniques
i el model de les condicions generals. En algun cas es troba també l'anunci indicat en
l'article 225.5 dels Estatuts de la Universitat, una memòria dels treballs que s'han de
realitzar i la relació del personal investigador. És obvi que tal documentació no
constitueix la totalitat dels expedients, perquè falten documents preparatoris dels
contractes, així com uns altres relatius a l'execució.

Convé precisar, però, que no es constata l'existència de cap norma que obligue de
manera clara a centralitzar aquests expedients. Els serveis centrals administratius i
econòmics de la Universitat, segons l'article 98 dels Estatuts, efectuen gestions d'aquests
dos tipus per a la "Universitat en el seu conjunt, en col.laboració i coordinació amb els
altres serveis administratius i econòmics" . A més a més, "sota la direcció del gerent,
asseguren el compliment de les decisions del rector i, en les àrees corresponents, dels
vicerectors i del secretari general" . D'altra banda, l'apartat IV (arts. 21 a 24) del
Reglament de 19 de febrer de 1987, tot i referir-se només a allò que de manera
abreujada podríem denominar "contractes d'investigació", preceptua que els serveis
administratius gestionen tots els cobraments i pagament que en deriven, que la
Universitat els registrarà i arxivarà, donant-los un número que "els identificarà per a
tots els tràmits" , i que efectuarà el seguiment i control de l'execució dels contractes a
través d'una unitat economicoadministrativa.

En cap dels supòsits no consta la proposta del departament a què s'al.ludeix en l'article
226.1 dels Estatuts de la Universitat; encara que no seria necessària en el número 7882.
Advertim que falta, de manera generalitzada, l'acceptació expressa dels investigadors
que hi intervenen. El mateix podem dir d'uns altres extrems exigits pel mateix precepte,
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com ara l'acord favorable del consell del departament, el judici sobre les repercussions
que l'execució comportarà en les activitats de les persones participants o -llevat d'alguna
excepció- la memòria econòmica.

Aquestes mancances són més notables en aquells contractes que es subscriuen per virtut
d'accions promogudes per la Comunitat Europea. Es considera que aquests contractes
-que responen a convocatòries de la Comissió- no s'ajusten en absolut a les previsions
de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària ni de l'altra normativa que
desenvolupa el dit article. Per això, sembla escaient suggerir la conveniència de dictar
normes regularadores d'aquesta mena de contractes o, en últim cas, adaptar a tals
contractes l'ordenació que regeix per a la Universitat de València en matèria de
contractes i convenis d'investigació.

5.2.2 Quant a la formalització dels contractes

Cal destacar el fet que aquells que es refereixen a projectes de la Comunitat Europea (en
els quals hom contracta directament amb aquesta, o es concerta un contracte auxiliar
amb qui fa de contractista principal de la Comunitat), els documents que s'hi troben
-llevat del relatiu al càlcul de distribució, que està escrit en castellà- apareixen redactats
en anglés (el contracte a costs reals del númreo 8461 està en francés). En aquest sentit,
es considera que, si més no, caldria formalitzar-los en castellà o en valencià; tal i com
determinen els Estatuts de la Universitat.

5.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

A partir de les dades que figuren en els contractes, no es dedueix que hom haja
sobrepassat els límits quantitatius establits en l'article 5.1.a. del reial decret 1.930/1984,
de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 25
d'agost, de Reforma Universitària, pel que fa als percentatges de la quantitat contractada
percebuts per cada un dels professors que hi intervenen.

Quant als límits quantitatius establits en l'article 5.1.b. de la mateixa norma, referits a
les quantitats que han de percebre anualment els professors universitaris per la seua
participació en contractacions, hem recaptat dades al Servei d'Inverstigació de la
Universitat sobre els contractes que examinem; aquest Servei ha manifestat que en cap
cas no s'han sobrepassat els límits.

5.2.4 Control intern d'ingressos i de despeses

Tal i com hem assenyalat ja, entre la documentació lliurada no figura cap dada sobre el
control dels ingressos i les despeses derivats dels contractes; reiterem que seria fàcil
comptar amb tal documentació, si hi havia expedients unitaris.

5.2.5 Liquidació dels contractes

Com que no tenim dades relatives als ingressos i les despeses produïts, no podem fer
grans indicacions sobre la liquidació. Tanmateix, sí que figura entre la documentació
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aportada la distribució de despeses dels contractes; encara que ignorem si s'ha complit
tal distribució.

Quant als dos contractes que apareixen amb el número 6865, en els dos s'estableix una
quantitat que, com a màxim, aportarà la Direcció General de Trànsit a la Universitat en
1998. Això no obstant, la data de tots dos és la de 23 de desembre de 1998, i en el seu
apartat cinqué s'indica que "Les activitats derivades del contingut d'aquest annex
(apareix configurat com a annex allò que en realitat és un conveni singular atorgat a
l'empara d'un conveni-marc que s'hi cita, però del qual s'omet la data) entraran en vigor
a partir del dia de la firma, i finalitzaran el 31 de desembe de 1998, sent prorrogables
per un any". És difícil que en el termini que va entre la firma i la data de conclusió de
les activitats (nou dies naturals), puguen estar aquestes concloses; si no és que ja
estaven executades amb anterioritat. La mancança de documents sobre l'execució
impedeix constatar aquesta dada. D'altra banda, diu l'apartat següent d'ambdós convenis
que la subcomissió tècnica elaborarà almenys un informe semestral; previsió que resulta
paradoxal a la vista de tan exigu període d'execució. En qualsevol cas -insistim-, els dits
informes semestrals, en el cas de ser evacuats, haurien de formar part de l'expedient
corresponent.
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

6.1 Tresoreria

La tresoreria de la Universitat de València, a 31 de desembre de 1998, presenta un saldo
de 3.186 milions de pessetes.

6.1.1 Comptes corrents en entitats financeres

El saldo per comptes corrents és, a 31 de desembre de 1998, de 3.186 milions de
pessetes. Està integrat pels saldos dels comptes operatius i dels restringits.

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

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

La Universitat realitza conciliacions mensuals dels seus saldos amb entitats financeres;
totes estan signades per la persona que les confecciona i per aquella que les revisa.

6.1.2 Comptes bancaris de crèdit

En el present exercici, la Universitat ha cancel.lat cinc pòlisses de crèdit que mantenia
obertes al tancament de l'exercici anterior; tal i com s'indica en l'apartat 3.2.6 d'aquest
informe.

La resolució de 7 de setembre de 1998 de la Direcció General d'Ensenyaments
Universitaris i Investigació, indica que l'única operació de crèdit que caldrà mantenir
disponible per al finançament del Pla d'Inversions serà la subscrita amb el Banco
Central Hispano, associada al compte operatiu, amb un límit de 3.000 milions de
pessetes. A 31 de desembre de 1998 encara no s'havia disposat d'aquest 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 3.3.5 s'indiquen 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 30 es mostra 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

Hisenda pública, deutor per IVA

Lliuraments per compte de tercers

Comptes de caixa fixa

Deutors per IVA repercutit

Hisenda pública, IVA suportat

Lliuraments per compte de tercers. Contractació

Lliuraments per compte de Conselleria

Lliuraments a centres per a despeses menors

Pagaments pendents d'aplicació

Avançaments a funcionaris

Provisió de fons per a justificar

62

59

51

49

48

26

22

7

4

2

1

TOTAL 331

Creditors 31/12/98

Renda de les persones físiques

Seguretat Social

Drets passius

Creditors per IVA suportat

Hisenda pública, IVA repercutit

Dipòsits de pensions col.legis majors

D'altres comptes restringits

Centralització taxes. Comptes restringits

Ingressos CEE, compte ECU

MUFACE

Ingressos Servei Educació Física

Fiances rebudes a curt termini

Assegurança escolar

Ingressos pendents d'aplicació

D'altres ingressos-viatge fi de carrera

Ingressos per compte de tercers

402

88

46

30

28

28

23

23

23

20

14

11

8

8

2

(21)

TOTAL 733

Quadre 30
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a) Deutors

Els saldos deutors, 331 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la
Universitat. Els més importants són:

- "Hisenda pública, deutora per IVA", per 62 milions de pessetes, registra l'IVA
que s'ha de compensar de la liquidació corresponent al mes de novembre de
1998.

- "Lliuraments a compte de tercers", amb 59 milions de pessetes, recull
principalment despeses de l'Hospital Clínic que avança la Universitat, i que estan
pendents de reposició per part de la Conselleria de Sanitat.

- "Comptes de caixa fixa", amb 51 milions de pessetes, recull les depeses per a
justificar de comptes de provisió de fons, corresponents a despeses de l'exercici
de 1998 i no comptabilitzades en el pressupost del dit exercici.

- "Deutors per IVA repercutit", amb 49 milions de pessetes, registra l'IVA
repercutit en la facturació de la Universitat per publicacions i per contractes i
convenis d'investigació, pendent de cobrament.

- "Hisenda pública, IVA suportat", amb 48 milions de pessetes, registra l'IVA
suportat durant el mes de desembre pendent de liquidació a 31 de desembre de
1998 i pagat en gener de 1999.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 733 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuades per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers, o de ser
imputats de manera definitiva al pressupost d'ingressos. A continuació en comentem els
més significatius.

- La partida més important és la de "Renda persones físiques", amb 402 milions
de pessetes, que corresponen a les retencions per l'impost sobre la renda de les
persones físiques de l'últim mes de l'exercici, i que foren ingressades en el
Tresor públic en gener de 1999.

- Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de Seguretat Social",
per 88 milions de pessetes, "Drets passius", per 46 milions de pessetes, i
"MUFACE", 20 milions de pessetes, estan constituïts per quotes de Seguretat
Social, mutualitats i d'altres que estan pedents de ser ingressats a 31 de desembre
de 1998 a la Seguretat Social i a la Hisenda pública.

- Les partides "Centralització taxes/comptes restringits" i "D'altres comptes
restringits", per import de 23 milions de pessetes cada una, recullen els ingressos
per taxes de matrícules i secretaria i d'altres pendents de liquidació per part del
centre corresponent. Tots dos imports corresponen a ingressos de l'exercici de
1998 no comptabilitzats en el pressupost d'aqueix exercici.
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- La partida "Ingressos per compte de tercers" registra un saldo negatiu de -21
milions de pessetes. Aquesta partida recull els ingressos percebuts dels
contractistes per llicències d'obra, que posteriorment la Universitat liquida per
compensació a l'entitat local corresponent. El saldo és negatiu a la data de
l'informe, perquè s'han liquidat a les dites entitats locals més llicències d'obra
que les s'han percebut dels contractistes.
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

En els quadres números 31 i 32, figuren el balanç de situació i el compte de resultats a
31 de desembre de 1998.

Quant al balanç de situació i al compte de resultats, interessa destacar:

a) En l'epígraf "Inversions financeres permanents", del balanç de situació,
s'inclouen 14.805 milions de pessetes corresponents a l'import que la Universitat
ha de percebre de la Generalitat Valenciana a llarg termini per a l'amortització,
al seu venciment, de les obligacions emeses en els exercicis de 1997 i 1998. Així
mateix, en el capítol de "Despeses per a distribuir en diversos exercicis", figuren
comptabilitzades les despeses d'emissió de les dites obligacions, que seran
imputades a despeses en funció de la periodificació anual.

Com a contrapartida d'aquests saldos, en el passiu del balanç tenim, dins de la
partida "Obligacions i bons", 15.500 milions de pessetes, corresponents al valor
total de les dues emissions.

b) La Universitat ha dotat una provisió per a riscs i despeses de 733 milions de
pessetes, que es refereix a diversos litigis pendents de resolució i a un import de
635 milions de pessetes, que correspon a l'estimació realitzada de les sentències
que hi ha pendents en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en relació al procés d'expropiació dels terrenys del nou campus. La
Universitat comptabilitza aquesta provisió a càrrec de despeses extraordinàries.
En l'exercici en què les sentències es faran efectives, se'n registrarà l'import com
a major valor d'adquisició de l'immobilitzat material, tot anul.lant la provisió
dotada en l'exercici anterior amb abonament a comptes de resultats.

c) Els ajusts per periodificació corresponen a la periodificació de preus acadèmics,
d'acord amb el principi de meritació.
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BALANÇ. Exercici de 1998

ACTIU PASSIU

A) Immobilitzat 66.108 a) Fons propis 46.552

II.- Immobilitzacions immaterials 1.660 I.- Patrimoni 47.357

Aplicacions informàtiques 187      Patrimoni 43.356

Drets sobre béns en règim d'arrendament
financer 1.565      Patrimoni rebut en cessió 4.001

Amortitzacions (92) IV.- Resultats de l'exercici (805)

III.- Immobilitzacions materials 49.638 B) Provisions per a riscs i despeses 733

       Terrenys i construccions 51.143

       Instal.lacions tècniques 1.387 C) Creditors a llarg termini 21.666

       Utillatge i mobiliari 4.600

       D'altre immobilitzat 12.232 I.- Emissions d'obligs. i d'altres valors negatius 15.500

       Amortitzacions (19.724)        Obligacions i bons 15.500

V.- Inversions financeres permanents 14.810 II.- D'altres deutes a llarg termini 6.166

      Cartera de valors a llarg 5        Deutes amb entitats de crèdit 4.775

      Compromisos financ. Reembors. obligs. 14.805       D'altres deutes 1.391

B) Desp. per a distribuir en diversos exers. 802 D) Creditors a curt termini 6.200

C) Actiu circulant 8.241 II.- Deutes amb entitats de crèdit 0

       Deutes per interessos 0

II.- Deutors 5.047

      Deutors pressupostaris 3.868 III.- Creditors 4.293

      Deutors no pressupostaris 1.075        Creditors pressupostaris 3.291

      Administracions públiques 111        Creditors no pressupostaris 318

      D'altres deutors 4        Administracions públiques 538

      Provisions (11)        D'altres creditors 55

      Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 91

III.- Inversions financeres temporals 1

       Fiances i dipòsits constituïts a curt term. 1

IV.- Ajusts per periodificació 1.907

IV.- Tresoreria 3.193

       Comptes operatius 3.186     Tresoreria (pòlisses de crèdit) 0

       Interessos a curt termini de bancs 7

TOTAL ACTIU 75.151 TOTAL PASSIU 75.151

Quadre 31
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DEURE HAVER

A) Despeses B) Ingressos

I.- Desp. de funcionament dels serveis I.- Ingressos de gestió ordinària 5.028

     i prestacions socials. 28.349

     a) Ingressos tributaris 5.028

     a) Despeses de personal 19.277

II.- D'altres ingres. de gestió ordinària 1.350

     b) Dotacions amortitz. d'immobilitzat 2.025

     a) Reintegraments 39

     c) Variació provisions de tràfic 11

     c) D'altres ingressos de gestió 873

     d) D'altres despeses de gestió 5.962

     f) D'altres interes. i ingres. assimilats 438

     e) Despeses financeres i assimilables 1.074

III.- Transferències i subvencions 27.956

II.- Transferències i subvencions 493

      a) Transferències corrents 17.335

     a) Transferències corrents 465

      b) Subvencions corrents 367

     b) Transferències de capital 28

      b) Subvencions de capital 10.254

III.- Pèrdues i despeses extraordinàries 8.075

IV.- Beneficis i ingressos extraord. 162

     a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 162

      c) Ingressos extraordinaris 8

     c) Despeses extraordinàries 733

      d) Ingressos i beneficis d'altres exers. 154

     d) Despeses i pèrdues d'altres exers. 7.180

V.- Vendes i prestacions de serveis 1.616

     a) Vendes 27

     b) Prestació de serveis 1.589

Estalvi Estalvi negatiu 805

TOTAL 36.917 TOTAL 36.917

Quadre 32


