
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX 

 

 

 



Universitat Miguel Hernández d'Elx. Exercici de 1999 

- 207 - 

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 adequadament, conformement 
als principis comptables que hi són d'aplicació. 

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 efectuat d'acord amb normes 
d'auditoria generalment acceptades i, per tant, no ha inclòs una revisió detallada de totes 
les transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de 
procediments, de registres 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, prenent en consideració a més la importància 
relativa de les possibles anomalies, observacions, ajusts... 

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

Igual que en l'exercici anterior i a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, 
hem 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, totalment o parcial, en les auditories realitzades per la IGGV. 

Conseqüentment amb això, no hem efectuat determinades proves d'auditoria financera 
ja realitzades per les empreses d'auditoria contractades per la IGGV, i hem usat aquelles 
conclusions que s'han 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 1999 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (d'ara endavant la 
Universitat) han sigut retuts, conformement a la normativa aplicable, per mitjà de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1999. Aquests 
comptes foren aprovats, a proposta de la Gerència de la Universitat, pel Consell 
Econòmic i Social en reunió celebrada el dia 19 de juny de 2000. 
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D'altra banda, i pel que fa als comptes anuals retuts, cal manifestar que l'estat de 
despeses que forma part de la liquidació del pressupost, l'han retut solament a escala de 
capítol pressupostari, sense que hi haja cap desenvolupament a escala d'article o de 
concepte pressupostari. 
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2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

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

- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1999 per mitjà de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, dins del termini legal establit a 
aqueix efecte. 

- Els estats comptables presenten, per regla general, la informació conformement 
als principis i les normes comptables que hi són aplicables; sense perjudici de les 
observacions que farem en l'apartat 3.2.4 d'aquest informe. 

b) Quant a l'execució del pressupost 

- El pressupost per a 1999 fou aprovat en l'exercici en què havia d'estar vigent. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que el pressupost és un instrument de 
planificació anual de la gestió economicofinancera; sense perjudici de l'obligació 
legal d'aprovar-lo abans de començar l'exercici en què haja d'estar en vigor. 

- El grau d'execució de l'estat total de despeses de l'exercici de 1999 ha sigut del 
50,2%; percentatge que es considera baix. Hi destaca el reduï t grau d'execució 
del capítol VI, "Inversions reals", amb un 37,4%. El grau de compliment de 
l'estat total de despeses es xifra en un 72,2%. 

- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 69,9% i el de 
compliment, del 97,8%. A això ha contribuï t el baix grau d'execució del capítol 
VII, "Transferències de capital", que es situa en el 9,9% (vegeu l'apartat 3.3.4). 

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

- Sense perjudici de les observacions contingudes en els apartats 4 i 5 d'aquest 
informe, cal posar de manifest que la revisió dels expedients de contractació i 
dels convenis d'investigació de 1999 que han sigut objecte d'examen, mostra que 
aquests s'han fet, per regla general, conformement a la normativa legal. 

- Tal i com es comenta en l'apartat 3.2.1 d'aquest informe, no consta l'autorització 
de la Generalitat Valenciana per mitjà de la qual s'aprova l'excés de 167 milions 
de pessetes sobre el cost autoritzat per a la plantilla de personal establit en la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1999. 

- Cal continuar millorant els controls sobre el seguiment de l'execució dels Plans 
d'Inversió. 
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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 1999, que va ser aprovat pel Consell Econòmic de la 
Universitat en data 2 de febrer de 1999, ascendí a 7.936 milions de pessetes; cosa que 
denota una disminució del 39,5%, respecte de l'exercici anterior. Aquesta disminució es 
deu al fet que la Universitat no incorpora en el seu pressupost inicial alguns ingressos 
(majoritàriament transferències de capital de la Generalitat Valenciana), desconeguts 
per a ella a la data en què s'aprova el pressupost. 

En el pressupost d'ingressos, els capítols més significatius són el IV, "Transferències 
corrents", i el VII, "Transferències de capital", amb 4.221 i 3.325 milions de pessetes 
respectivament, i representen en conjunt el 95,1% dels ingressos pressupostats. 

En el pressupost de despeses, els més significatius són el capítol I, "Despeses de 
personal", amb 3.043 milions de pessetes, i el VI, "Inversions reals", amb 3.325 milions 
de pessetes, que constitueixen el 80,2% de les despeses pressupostades. 

 

 Pressupost inicial  

(en milions de pessetes) 1998 1999 Variació pressupost 

Taxes i d'altres ingressos 315 384 69 21,9% 

Transferències corrents 3.852 4.221 369 9,6% 

Ingressos patrimonials  6 6 0 0,0% 

Transferències de capital 8.952 3.325 (5.627) (62,9%) 

Total ingressos 13.125 7.936 (5.189) (39,5%) 

Despeses de personal 2.926 3.043 117 4,0% 

Despeses de funcionament 1.215 1.485 270 22,2% 

Despeses financeres 22 69 47 213,6% 

Transferències corrents 10 14 4 40,0% 

Inversions reals  8.952 3.325 (5.627) (62,9%) 

Total despeses 13.125 7.936 (5.189) (39,5%) 

Quadre 1 
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 

 
 Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increment pressup. 

definitiu/inicial 

Taxes i d'altres ingressos 384 105 489 27,3% 

Transferències corrents 4.221 162 4.383 3,8% 

Ingressos patrimonials  6 0 6 0,0% 

Transferències de capital 3.325 8.987 12.312 270,3% 

Actius financers 0 819 819 - 

Total ingressos 7.936 10.073 18.009 126,9% 

Despeses de personal 3.043 65 3.108 2,1% 

Despeses de funcionament 1.485 181 1.666 12,2% 

Despeses financeres 69 54 123 78,3% 

Transferències corrents 14 0 14 0,0% 

Inversions reals  3.325 9.773 13.098 293,9% 

Total despeses 7.936 10.073 18.009 126,9% 

Quadre 2 

 

Durant l'any 1999 es van tramitar un total de quaranta-dos expedients de modificació 
pressupostària, per un total de 10.073 milions de pessetes, aprovats per distints òrgans 
gestors de la Universitat; cosa que va implicar un increment del pressupost definitiu del 
126,9%. 

Tal com es mostra en el quadre 2, les modificacions més significatives han sigut 
realitzades en el capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", amb 8.987 milions 
de pessetes, i en el capítol VI de despeses, "Inversions reals", amb 9.773 milions de 
pessetes; es tracta majoritàriament d'incorporacions de romanents de crèdit d'anys 
anteriors. 

És important destacar que la Universitat no té en compte, en el seu pressupost inicial, 
totes les transferències de capital que rep a conseqüència de convenis d'investigació, 
sinó que va incorporant-les al pressupost via modificació pressupostària, quan en rep el 
finançament. Segons fonts de la Universitat, això es produeix per la falta d'informació a 
l'hora d'elaborar els pressuposts. 

3.2 Execució de l'estat de despeses 

Tal com es mostra en el quadre 3, el grau d'execució, que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives, és del 50,2%; mentre que el grau de 
compliment, que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes, 
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arriba al 72,2%. El baix grau d'execució es deu, fonamentalment, a la reduï da execució 
del capítol VI, "Inversions reals".  

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 
recon. 

Pags. 
líquids  

Obligs. 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment 

Despeses de personal 3.108 2.890 2.886 4 93,0% 99,9% 

Despeses funcionament 1.666 1.127 831 296 67,6% 73,7% 

Despeses financeres 123 123 123 0 100,0% 100,0% 

Transferències corrents 14 7 7 0 50,0% 100,0% 

Inversions reals  13.098 4.895 2.684 2.211 37,4% 54,8% 

TOTAL 18.009 9.042 6.531 2.511 50,2% 72,2% 

Quadre 3 
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3.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 2.890 milions de pessetes; 
cosa que dóna un grau d'execució del 93,0%. El grau de compliment ha sigut del 99,9%. 
El quadre 4 recull, en milions de pessetes, l'evolució per articles de les obligacions 
reconegudes. 
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Concepte 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

2.046 

367 

2.429 

448 

383 

81 

18,7% 

22,1% 

D'altres despeses socials  7 13 6 85,7% 

TOTAL 2.420 2.890 470 19,4% 

Quadre 4 

 

Tal com es mostra en el quadre anterior, les obligacions reconegudes per sous i salaris 
han sofrit un important increment del 18,7%; això es deu principalment a: 

- L'augment de les retribucions íntegres d'un 1,8%. 

- Increment significatiu del personal docent, a conseqüència de la implantació en 
la Universitat de noves llicenciatures i nous cursos en les llicenciatures ja 
existents. 

Els quadres 5 i 6 recullen el detall d'aquestes variacions de personal. 



Universitat Miguel Hernández d'Elx. Exercici de 1999 

- 214 - 

 

 

Personal 

Total a 

31-12-98 

Total a 

31-12-99 

Personal docent i d'investigació   

Funcionari: 214 256 

Catedràtic d'universitat 39 45 

Catedràtic d'escola universitària 10 16 

Professor titular d'universitat 97 109 

Professor titular d'escola universitària 68 86 

Contractat en règim de dret administratiu 280 407 

Professor emèrit 0 1 

Professor associat 183 286 

Professors visitants  8 3 

Ajudant 89 117 

Total P.D.I. 494 663 

Personal administració i serveis   

Funcionaris  111 110 

Laborals  114 110 

Total P.A.S. 225 220 

TOTAL 719 883 

Quadre 5 

 
 

Personal 
Total a 

31-12-98 
Total a 

31-12-99 
Increment 

99/98 

Funcionaris docents 214 256 19,6% 

Funcionaris no docents  111 110 (0,9%) 

Laboral no docent 114 110 (3,5%) 

Docents contractats  280 407 45,4% 

TOTAL 719 883 22,8% 

Quadre 6 

 

De la revisió efectuada en el capítol I, "Despeses de personal", s'han obtingut les 
conclusions següents: 

- No consta l'autorització de la Generalitat Valenciana per mitjà de la qual s'havia 
d'aprovar l'excés de 167.280 milions de pessetes sobre el cost autoritzat per a la 
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plantilla de personal, establit en la Llei de Pressuposts de la Generalitat 
Valenciana per a 1999. La Universitat sol·licità, el 16 de juny de 1999, 
autorització per al dit excés; sense que hi haja constatació de la seua aprovació 
per part de l'òrgan competent. 

- Les despeses de personal addicionals a la plantilla de la Universitat relacionades 
amb convenis i contractes d'investigació, es registren en el capítol VI, 
"Inversions reals". 

3.2.2 Despeses de funcionament 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 1.127 milions de pessetes, 
que donen un grau d'execució del 67,6%. Els pagaments realitzats representen el 73,7% 
de les obligacions reconegudes. 

En el quadre 7 es resumeix, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions 
reconegudes, a escala de concepte. 

 

Concepte 1998 1999 

Arrendaments 64 53 

Reparació i conservació de béns 65 79 

Subministraments 94 141 

Transports i comunicacions 105 93 

Treballs realitzats per altres empreses 266 366 

Primes d'assegurances 2 5 

Material d'oficina 6 66 

Despeses diverses  74 189 

D'altres indemnitzacions 17 110 

Despeses de funcionament campus 211 25 

TOTAL 904 1.127 

Quadre 7 

 

3.2.3 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses es van reconéixer, en 1999, obligacions i pagaments per 
123 milions de pessetes. Aquest import correspon als interessos ocasionats pel préstec 
que la Universitat manté amb el Banc Europeu d'Inversions (vegeu l'apartat 3.3.5). 

Per virtut dels convenis de col·laboració que esmentem en l'apartat següent, la 
Generalitat Valenciana finança, via transferències corrents, aquest import (vegeu 
l'apartat 3.3.2). 
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3.2.4 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes han ascendit a 4.895 milions de pessetes, que donen un 
grau d'execució del 37,4%; mentre que el grau de compliment ha sigut del 54,8%. 
Segons fonts de la Universitat, el grau d'execució és baix per la intervenció dels 
contractistes, que incompleixen els terminis d'execució de les obres a causa de la 
sobreactivitat que en aquests moments existeixen en el sector. 

En el quadre 8 es mostra, en milions de pessetes, el detall de les obligacions 
reconegudes, per grups de funció. 

 

Concepte Import 

Inversions acollides al I Pla de Finançament 3.657 

Inversions acollides al II Pla de Finançament 276 

Projectes i convenis  962 

TOTAL 4.895 

Quadre 8 

 

Tal com es reflecteix en el quadre anterior, el total d'obligacions reconegudes del capítol 
IV respon a dos conceptes de despesa distints. En primer lloc s'han reconegut 
obligacions per despeses derivades de l'activitat investigadora de la Universitat, per un 
total de 962 milions de pessetes. En segon lloc, els 3.657 i 276 milions de pessetes 
responen a les inversions en immobilitzat, que realitza la Universitat per virtut dels dos 
plans d'inversions derivats dels acords amb la Generalitat Valenciana, i que detallem tot 
seguit. 

- I Pla d'Inversions, signat el 2 de març de 1998 per acord del Govern Valencià, 
per un import de 13.050 milions de pessetes per al període 1998-2001. 

- II Pla d'Inversions, per un import total de 2.500 milions de pessetes, aprovat per 
acord del Govern Valencià el primer de juny de 1999. 

Per virtut dels convenis de col·laboració de 21 de juliol de 1997 i 21 d'octubre de 1999, 
la Generalitat Valenciana s'obliga de manera incondicional a transferir a la Universitat 
el capital i els interessos derivats del deute formalitzat per a aquest fi. Igualment, la 
Universitat s'obliga a obrir un compte operatiu, els fons del qual solament podran ser 
disposats per a pagar certificacions corresponents a aquests plans d'inversió. 

En el quadre 9 es mostra, en milions de pessetes, l'estat dels dos plans d'inversió. 
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 Total pressupostat 

98/99 
Total gastat 

98/99 
 

Romanents 

I  Pla 12.850 7.821 5.029 

II Pla 2.500 276 2.224 

Quadre 9 

 

En la revisió dels documents comptables, s'han verificat obligacions reconegudes a 
càrrec del capítol VI per un import total de 1.113 milions de pessetes, que constitueixen 
un 22,7% del total de despeses d'aquest capítol, i no s'hi han detectat deficiències 
significatives. 

Tanmateix, s'ha de destacar que l'informe d'auditoria realitzat per la IGGV assenyala 
l'existència de certificacions d'obra meritades i facturades en 1999 per un import 
aproximat de 395 milions de pessetes no comptabilitzats en aqueix any. 

En al.legacions, la Universitat assenyala que en l'informe d'auditoria realitzat per la 
IGGV es diu que la comptabilitat d'aquest fet no implicaria alterar la situació 
financeropatrimonial de la Universitat. 

A aquest respecte cal indicar que si bé és cert que en l'informe d'auditoria de la IGGV 
s'assenyala que l'existència d'aquestes certificacions sense comptabilitzar no alteren  la 
situació financera i patrimonial de la Universitat, si que afecten el resultat pressupostari 
per tractar-se d'obligacions no comptabilitzades. 

Finalment, assenyalarem que, en l'exercici, la Direcció General d'Universitats i 
Investigació no va autoritzar certificacions per import de 140 milions de pessetes. 

3.3 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 18.009 milions de pessetes, i els drets 
reconeguts s'hi han elevat a 12.016 milions de pessetes. En el quadre 10 es mostra, en 
milions de pessetes, el grau d'execució del pressupost d'ingressos, que ha ascendit al 
69,9%, i el grau de compliment, que es xifra en un 97,8%. El baix grau d'execució és 
conseqüència fonamentalment del reduï t nivell de realització del capítol VII, 
"Transferències de capital" (vegeu l'apartat 3.3.4). 
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Ingressos  
Pressupost 

definitiu 
Drets  

reconeguts  
Ingressos  

líquids  
Drets  

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

compliment 

Taxes i d'altres ingressos 489 613 581 32 125,4% 94,8% 

Transferències corrents 4.383 4.123 3.909 214 94,1% 94,8% 

Ingressos patrimonials  6 65 65 0 1.083,3% 100,0% 

Alienació inversions reals  0 1 1 0 - 100,0% 

Transferències capital 12.312 1.214 1.194 20 9,9% 98,4% 

Passius financers 0 6.000 6.000 0 - 100,0% 

Exercici corrent 17.190 12.016 11.750 266 69,9% 97,8% 

Romanent de tresoreria 819 

TOTAL 18.009 
Quadre 10 
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren a 613 milions 
de pessetes, que donen un grau d'execució del 125,4%. El grau de compliment hi va ser 
del 94,8%. 
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En el quadre 11 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts, els 
quals inclouen els ingressos per compensació de beques, que aquesta Universitat 
comptabilitza en el capítol IV, "Transferències corrents"; és per això que l'import total 
que figura en el quadre no coincideix amb el total de drets reconeguts que apareix en el 
capítol III, "Taxes i d'altres ingressos" (vegeu l'apartat 3.3.2). 

 

Drets reconeguts 1997 1998 1999 

Preus públics 123 382 514 

Compensació per beques - 118 163 

D'altres ingressos propis  12 59 99 

TOTAL 135 559 776 

Quadre 11 

 

a) Preus públics 

L'article 31, "Preus públics", amb un total de drets reconeguts de 514 milions de 
pessetes, representa el 83,8% dels drets reconeguts del capítol. Aquest article està 
integrat fonamentalment per "Matrícules" (concepte que respon als preus acadèmics 
pagats pels alumnes d'estudis homologats pel Ministeri d'Educació i Ciència) i per 
"Títols propis" (que recull els pagaments d'alumnes a cursos, doctorats, "masters" i 
seminaris organitzats per la Universitat). Aquest desglossament es mostra en el quadre 
següent. 

 

Descripció 1999 

Matrícules 372 

Títols propis  114 

D'altres preus públics 28 

TOTAL 514 

Quadre 12 

 

Quant a la comptabilitat dels preus acadèmics que fa la Universitat, hem de destacar 
dues qüestions: 

- La Universitat ha registrat en la seua comptabilitat economicopatrimonial la 
periodificació de la matrícula, d'acord amb el que s'estableix en el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 
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- A 31 de desembre de 1999 hi havia drets pendents de cobrament per 24 milions 
de pessetes; hem comprovat que a la data de redacció d'aquest informe els dits 
drets han sigut cobrats en la seua totalitat. 

En el quadre 13 es recull l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la Universitat, 
sense tenir-hi en compte els alumnes matriculats en el tercer cicle. 

 

 Alumnes Variació 

Curs 98/99 5.335 - 

Curs 99/00 6.992 31,1% 

Quadre 13 

b) Compensació per beques 

Tal com hem esmentat en la introducció d'aquest punt, la Universitat comptabilitza els 
ingressos per compensació de beques en el capítol IV, "Transferències corrents".  

En aquest concepte es reconeixen drets per 163 milions de pessetes, que corresponen en 
la seua totalitat a beques concedides pel Ministeri d'Educació i Ciència. Pel que fa a la 
seua comptabilitat, la Universitat -d'acord amb el criteri recomanat per aquesta 
Sindicatura- reconeix els drets quan els recapta o quan en rep la notificació, però no 
abans. 

c) D'altres ingressos propis 

Els drets reconeguts en aquest concepte ascendiren a 99 milions de pessetes; tal i com es 
reflecteix en el quadre 14. 

 
 Drets 

reconeguts 

Taxes  15 

Ingressos prestació de serveis públics  76 

Reintegraments operacions corrents 2 

D'altres ingressos 6 

 99 

Quadre 14 

 

El concepte "Ingressos prestació serveis públics" té uns drets reconeguts de 76 milions 
de pessetes, que corresponen a ingressos obtinguts a conseqüència de la participació de 
la Universitat en els projectes i convenis d'investigació. 
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Els ingressos per taxes corresponen a la contraprestació econòmica conseqüència dels 
diversos serveis administratius que realitza el personal de la Universitat. 

3.3.2 Transferències corrents 

La previsió definitiva del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'elevà a 
4.383 milions de pessetes i els drets reconeguts ascendiren a 4.123 milions de pessetes, 
que donen un grau d'execució del 94,1%. El grau de compliment hi ha sigut del 94,8%. 

El quadre 15 mostra el total de drets reconeguts en aquest capítol. 

 

 1999 

De l'Administració central 167 4,1% 

D'ens territorials  3.840 93,1% 

D'altres 116 2,8% 

TOTAL 4.123 100,0% 

Quadre 15 

 

a) Transferències corrents de l'Administració central 

Corresponen majoritàriament a la compensació de beques del Ministeri d'Educació i 
Ciència, que -tal com hem comentat en l'apartat 3.3.1- comptabilitzen en aquest capítol. 

b) Transferències de comunitats autònomes 

Els drets reconeguts en aquest concepte s'eleven a 3.840 milions de pessetes i 
corresponen íntegrament a transferències corrents realitzades per la Generalitat 
Valenciana. 

El quadre 16 mostra, en milions de pessetes, el desglossament, per conceptes 
pressupostaris, del dit import. 

 

Concepte Import 

Subvenció global 3.610 

Compensació despeses financeres préstec 123 

Professors vinculats  100 

Convenis  4 

D'altres 3 

TOTAL 3.840 

Quadre 16 
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Subvenció global 

Aquest concepte respon a les subvencions que efectua la Generalitat Valenciana per a 
sufragar les despeses corrents de la Universitat. La composició dels 3.610 milions de 
pessetes de drets reconeguts es reflecteix en el quadre següent. 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la llei 11/98, de Pressupost de la G.V. per a 1999 2.054 

- Increment línia de subvenció UMH 259 

- Subvenció lligada a objectius  53 

- Subvenció compensació despeses PPF 99 52 

- Subvenció despeses fixes PPF 99 212 

 490 

 490 

TOTAL 3.610 

Quadre 17 

 

Cal destacar que la Universitat no ha pogut facilitar la comunicació, per part de la 
Generalitat Valenciana, de l'ingrés dels dos imports de 490 milions de pessetes. 

En el quadre 18 es recull, en milions de pessetes, el calendari comparatiu de cobraments 
per les transferències corrents rebudes corresponents a la subvenció global durant els 
anys 1998 i 1999. 

 

 1998 1999 
 

Subvenció global 
 

Import 
% s/total 
subvenció 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

Exercici corrent: 

1r. trimestre 

2n. trimestre 

3r. trimestre 

4t. trimestre 

 

600 

400 

800 

0 

 

20,7% 

13,8% 

27,6% 

0,0% 

 

514 

941 

599 

1.344 

 

14,2% 

26,1% 

16,6% 

37,2% 

Total exercici corrent 1.800 62,1% 3.398 94,1% 

Pendent de cobrament a 31/12/99 1.100 37,9% 212 5,9% 

Total exercici següent 1.100 37,9% 212 5,9% 

TOTAL 2.900 100,0% 3.610 100,0% 

Quadre 18 
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Compensació despeses financeres préstec 

Aquests 123 milions de pessetes responen a la subvenció que rep la universitat per a fer 
front a les despeses financeres ocasionades pel préstec del Banc Europeu d'Inversions, 
per virtut dels convenis de col·laboració esmentats en l'apartat 3.2.4 d'aquest informe 
(vegeu l'apartat 3.2.3). 

Professors vinculats 

En aquest concepte pressupostari, s'han reconegut drets per 100 milions de pessetes, que 
responen a un conveni entre la Conselleria de Sanitat i la Universitat signat el 8 de 
febrer de 1999. D'acord amb aquest conveni, els docents de la Facultat de Medicina 
podran cooperar en els distints hospitals universitaris, sent la Universitat la responsable 
de pagar les nòmines. Posteriorment, la Conselleria finança, via transferències corrents, 
la part corresponent a la cooperació en els hospitals. 

3.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts, així com els ingressos líquids, en aquest capítol, han ascendit a 65 
milions de pessetes, que corresponen als interessos a favor de la Universitat que han 
produï t els diferents comptes de què es titular. 

3.3.4 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 1.214 milions de pessetes, que donen 
un grau d'execució del 9,9%; mentre que el grau de compliment s'hi ha xifrat en un 
98,4%. El baix grau d'execució es deu al fet que al llarg de l'exercici ha canviat el criteri 
en la comptabilitat de les transferències de capital, d'acord amb les indicacions 
efectuades per aquesta Sindicatura de Comptes en l'informe de l'exercici anterior; en 
concret: 

a) Que en el capítol IX d'ingressos, "Passius financers", s'ha de comptabilitzar 
l'import de les operacions de crèdit concertades per a finançar les inversions. 

b) Que la Generalitat Valenciana està obligada a assumir, al seu venciment, les 
obligacions derivades del finançament del Pla Plurianual d'Inversions. Per tant, 
no escau comptabilitzar cap dret en el capítol VII d'ingressos, "Transferències de 
capital", fins que la Generalitat no dicte els respectius actes de reconeixement de 
l'obligació, o transferisca l'import per a finançar les operacions de crèdit al seu 
venciment. 

Aquestes indicacions no es van tenir en compte a l'hora d'elaborar el pressupost. En el 
quadre 19 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts per 
transferències de capital durant els anys 1998 i 1999. Com podem observar en el quadre, 
s'ha produï t una disminució del 85,4% en el concepte "Ens territorials"; això és perquè 
la Universitat ha comptabilitzat els desemborsaments corresponents al préstec del Banc 
Europeu d'Inversions com a passius financers (vegeu l'apartat 3.3.5), i no com a 
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transferències de capital, seguint les recomanacions efectuades per aquesta Sindicatura 
de Comptes en l'exercici de 1998. 

 

Concepte 1998 1999 Variació 99/98 

De l'Administració de l'Estat 110 380 245,5% 

De OO.AA. administratius 50 33 (34,0%) 

D'ens territorials  0 17 -- 

De comunitats autònomes 4.164 608 (85,4%) 

D'altres ens públics 34 16 (52,9%) 

D'empreses privades 137 93 (32,1%) 

D'institucions sense fins de lucre 6 12 100,0% 

De l'exterior 60 55 (8,3%) 

TOTAL 4.561 1.214 (73,4%) 

Quadre 19 

 

Quant a la naturalesa dels ingressos que componen els 1.214 milions de pessetes de 
drets reconeguts comptabilitzats en aquest capítol durant 1999, s'ha de dir que responen 
a les subvencions o transferències que rep la Universitat de distintes organitzacions 
públiques i privades per atendre l'activitat investigadora. L'import més significatiu és el 
consignat en el concepte "De comunitats autònomes", amb uns drets reconeguts de 608 
milions de pessetes. El quadre 20 en mostra el detall, en milions de pessetes. 

 

Concepte Import 

Fons FEDER 400 

D'altres de menor import 208 

TOTAL 608 

Quadre 20 

 

Quant als fons FEDER, la Universitat ha rebut 800 milions de pessetes: 400 durant 1998 
i 400 més durant 1999, per atendre inversions en immobilitzat; d'aquests 800 milions de 
pessetes, n'hi ha 427 que no s'han executat i que, per tant, passen com a romanent al 
pressupost de l'any 2000. 
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3.3.5 Passius financers  

Els drets reconeguts i la recaptació líquida del capítol IX, "Passius financers", pugen a 
6.000 milions de pessetes i les previsions definitives del pressupost en aquest capítol 
són de zero. La raó n'és el canvi de criteri en la comptabilitat, ja exposat en l'apartat 
anterior. 

Els drets reconeguts en aquest concepte recullen una part del préstec que la Universitat 
ha formalitzat amb el Banc Europeu d'Inversions, per un import total de 13.050 milions 
de pessetes, que seran reemborsats en anualitats consecutives i iguals en el principal, la 
primera amb venciment el 15 de juny de 2005 i l'última amb venciment el 15 de juny de 
2018. 

La totalitat d'aquests passius financers va destinada a fiançar el I Pla d'inversions, 
detallat en el punt 3.2.4 d'aquest informe. 

3.4 Pressuposts tancats 

Segons que es reflecteix en el quadre següent, en milions de pessetes, el pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 1998 ascendia a 5.337 milions de pessetes; mentre que 
el pendent de pagament ascendia a 1.319 milions de pessetes. 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

5.337 (4.106) 1.231 681 550 
     
     

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.319 13 1.332 1.319 13 

Quadre 21 

 

En relació als drets pendents de cobrament, destaquen dues qüestions: 

- En primer lloc, tal com hem esmentat en l'apartat 3.3.4, l'any 1998 es van 
reconéixer drets en el capítol VII, "Transferències de capital", pels 
desemborsaments que havia de realitzar el Banc Europeu d'Inversions; també es 
diu en l'apartat citat que al llarg de 1999 s'ha produï t un cavi de criteri, no 
solament per considerar aquests desemborsaments com a passius financers, sinó 
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també per considerar com a drets reconeguts aquells desemborsaments 
efectivament realitzats. Aquesta circumstància ha afectat els drets pendents de 
cobrament de pressuposts tancats. Així, dels 4.106 milions de pessetes d'ajusts, 
en corresponen 4.071 milions de pessetes a l'ajust per a anul·lar drets que es van 
reconéixer en el capítol VII durant l'any 1998. 

- Els 550 milions de pessetes de drets pendents de cobrament corresponen, 
majoritàriament, al capítol IV, "Transferències corrents".  

- Quant a les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1999, dels 
13 milions de pessetes, n'hi ha 10 milions de pessetes que procedeixen del 
capítol VI, "Inversions reals".  

3.5 Resultat pressupostari i acumulat 

El resultat pressupostari de l'exercici de 1999 ha sigut de 2.974 milions de pessetes 
(diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant aqueix exercici). Aquest 
resultat, una vegada ajustat per les desviacions positives i negatives de finançament, per 
la variació dels passius financers i pels crèdits finançats amb romanents de tresoreria, 
s'eleva a 1.644 milions de pessetes de superàvit. 

 
 

Concepte 
Exercici 

1998 
Exercici 

1999 

Drets reconeguts de l'exercici 8.299 6.016 

Obligacions reconegudes de l'exercici 7.523 9.042 

Variació neta de passius financers 0 6.000 

Resultat pressupostari 776 2.974 

Desviacions positives de finançament (833) (2.180) 

Desviacions negatives de finançament 137 276 

Crèdits finançats amb romanents de tresoreria 223 574 

Superàvit acumulat al tancament de l'exercici 303 1.644 

Quadre 22 

 

Així mateix, el romanent de tresoreria total ascendí a 3.022 milions de pessetes, dels 
quals 2.180 milions de pessetes estan afectats, majoritàriament, a finançar despeses 
d'inversió. 
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CONCEPTE MILIONS PTES . 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 1.002 

(+) Deutors de pressupost d'exercici corrent 266 

(+) Deutors de pressupost d'exercicis tancats 550 

(+) Deutors extrapressupostaris  190 

(-)  Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (4) 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 3.210 

(+) Creditors de pressupost d'exercici corrent 2.511 

(+) Creditors de pressupost d'exercicis tancats 13 

(+) Creditors d'operacions no pressupostàries 716 

(-)  Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (30) 

(-) III.- Provisions  

(+) Provisió per a riscs a curt - 

(+) IV.- Fons líquids  5.230 

Romanent de tresoreria total (I+II+III+IV) 3.022 

1.- Romanent de tresoreria afectat 

2.- Romanent de tresoreria no afectat 

2.180 

842 

Romanent de tresoreria total (1+2) 3.022 

Quadre 23 

3.6 Sistema comptable 

Durant l'exercici de 1999, la Universitat va seguir usant les dues aplicacions 
informàtiques diferents, implantades en l'exercici de 1997, per a la gestió dels seus 
processos administrativocomptables. 

- L'aplicació "Sorolla", que es troba instal·lada en els diferents centres de despesa 
(departaments, instituts, vicerectorats). L'empren per a l'elaboració de documents 
comptables de fases de despesa, alta i control de béns inventariables i consulta i 
seguiment dels diferents saldos del pressupost de despeses. Aquesta aplicació, 
durant 1997, va generar nombrosos problemes de funcionament, que hom ha 
anat corregint en exercicis posteriors. 

- L'aplicació "SIC-II" (subministrada per la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat), que és integral i està centralitzada en l'Àrea 
Econòmica; s'empra per a l'execució, seguiment i liquidació del pressupost de la 
Universitat; així com dels conceptes no pressupostaris. 
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En aquest sentit, és recomanable que la Universitat seguisca realitzant els estudis i les 
avaluacions necessaris per a acabar d'esmenar les deficiències que les aplicacions 
comptables esmentades van generant. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre 24, 
que recull el nombre d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix, s'hi indica el detall de la 
revisió realitzada. 

 

Tipus de contractes i d'adjudicació Total Revisats  

 Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

 Subhasta - - - - - - - - 

Obres  Concurs  6.054 89,8% 14 63,6% 1.716 28,3% 4 28,6% 

 Proced. negociat 685 10,2% 8 36,4% 289 42,2% 2 25,0% 

 Total 6.739 100,0%  22 100,0%  2.005 29,8%  6 27,3%  

Subministr. Subhasta - - - - - - - - 

 Concurs  394 73,4% 4 14,8% 35 8,9% 2 50,0% 

 Proced. negociat 143 26,6% 23 85,2% 31 21,7% 3 13,0% 

 Total 537 100,0%  27 100,0%  66 12,3%  5 18,5%  

Serveis i Subrog. Univ. Alacant 64 10,7% 1 3,7% - - - - 

assistències Concurs  442 73,8% 14 51,9% 11 2,5% 1 7,1% 

 Proced. negociat 93 15,5% 12 44,4% 16 17,2% 2 16,7% 

 Total 599 100,0%  27 100,0%  27 4,5%  3 11,1%  

Quadre 24 

 

4.1 Contractes d'obres 

En l'exercici de 1999, la Universitat tramità contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 6.739 milions de pessetes; d'aquests, 6.054 milions de pessetes en foren 
adjudicats per concurs (el 89,8% de l'adjudicat), i la resta, pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de sis expedients, per import de 2.005 milions 
de pessetes; això equival al 29,8% del total adjudicat en l'exercici. Hem verificat si els 
expedients han sigut tramitats adequadament, d'acord amb la normativa en vigor. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 
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Núm. exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicat 

004/99 Obres de dues naus auxiliars de suport a Orihuela 156 

009/99 Projecte i obra construcció dues naus de suport al campus d'Altea 133 

065/98 Obres de construcció d'un edifici d'aules i laboratori en c/ San Juan 756 

111/97 Obres construcció un edifici de departaments (1.1) en Campus d'Elx 222 

114/97 Obres construcció un edifici de departaments (1.4) en Campus d'Elx 222 

116/97 Obres construcció edifici central d'instal·lacions en el Campus dElx 516 

 TOTAL 2.005 

Quadre 25 

 

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

4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- El rector aprova en tots els casos l'expedient de contractació. No hi ha una ordre 
d'inici anterior, sinó que l'esmentada aprovació ve bàsicament referida a 
l'obertura del procediment d'adjudicació, alhora que s'aproven els projectes, els 
plecs i la despesa. 

- Cal destacar que, al mateix temps que s'aproven els expedients, es declara la 
urgència de la tramitació en tots, la qual en alguns casos consta com a justificada 
per mitjà d'un informe jurídic. En el 004/99 i el 009/99, el vicerector 
d'Infraestructures motiva la urgència en les necessitats originades pel 
començament del curs següent. 

- En tos els casos existeix una proposta del vicerector d'Infraestructures, en la qual 
es justifica la necessitat de la contractació. Hi sol figurar l'informe favorable de 
supervisió del projecte, així com l'acta de replantejament previ. Tanmateix, no hi 
ha certificacions sobre la disponibilitat dels terrenys. 

- Hi ha documents fiscals, subscrits -entre altres- per un responsable de la Unitat 
de Control Intern, en els quals s'acredita que existeix crèdit adequat i suficient. 

- En tots els casos existeixen plecs en què consten les condicions tècniques de les 
obres; així com plecs de clàusules administratives. En aquests últims es 
desconeix, en la majoria de casos, quin és l'òrgan que els ha aprovats, i fins i tot 
no s'hi sol indicar que compten amb l'informe del Servei Jurídic, sinó que tan 
sols figuren unes rúbriques en el seu marge que no permeten conéixer l'autoria; 
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llevat de l'expedient 4/99, en el qual s'assenyala que foren aprovats per acord del 
Consell Econòmic. 

4.1.2 Òrgan de contractació 

En tots els casos actua com a tal el rector, en l'exercici de la funció n) de l'apartat 1 de 
l'article 17 de la Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx, aprovada pel decret del Consell 137/1997, de primer d'abril. 

4.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Els números 065/98, 111/97, 114/97 i 116/97, els adjudiquen per mitjà de 
concurs obert en procediments declarats d'urgència. Com que són idèntics els 
plecs de clàusules administratives, també ho són els criteris d'adjudicació del 
concurs, entre els quals el preu té un valor relatiu del 35%. Aquest valor sembla 
baix, si tenim en compte, a més, els problemes de ponderació dels restants 
criteris, a causa de la seua difícil definició. Aquests altres factors són la proposta 
d'organització, el programa de control de qualitat, la idoneï tat de l'equip humà i 
tècnic i la planificació temporal i econòmica. 

- Els expedients 004/99 i 009/99 tenen com a forma d'adjudicació la del 
procediment negociat sense publicitat, a causa d'haver quedat deserts els 
concursos convocats amb anterioritat per al mateix objecte, d'acord amb l'article 
141.a) de la LCAP. Els dos contractes són adjudicats a la mateixa empresa, la 
qual va plantejar certs problemes en el moment de l'execució (com direm 
després); aquesta adjudicatària no figura entre els múltiples empresaris als quals 
s'havien demanat ofertes. 

- Els plecs de condicions administratives d'aquests contractes disposen que la 
mesa de contractació pot realitzar, si és el cas, negociacions amb els participants; 
cosa que -d'altra banda- resulta normal en un procediment negociat. Això no 
obstant, en cap cas no consta que la mesa haja mantingut contactes amb els 
proponents, de cara a establir el preu i d'altres condicions dels contractes 
adjudicats per mitjà d'aquest sistema; la qual cosa hauria sigut convenient. A 
més a més, tampoc no es troben en aquests expedients informes sobre les 
propostes, ni dades sobre els altres licitadors. La mesa de contractació, en tots 
dos casos amb data 27 de maig de 1999, es limita a realitzar la seua proposta 
sense reflectir-hi cap motivació. 

4.1.4 Formalització els contractes 

Els contractes s'estenen en tots els casos en document administratiu, que és subscrit pel 
rector i per un apoderat de l'adjudicatari. S'hi esmenta la submissió als plecs tècnics i 
administratius, així com la proposta del contractista i les possibles millores ofertades. 
També hi consta que s'ha dipositat la fiança definitiva i que s'han aportat els documents 
que habiliten per a contractar amb l'Administració. Tanmateix, no figura que 
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l'adjudicatari dels contractes 004/99 i 009/99 haja acreditat estar al corrent en les seues 
obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana. 

4.1.5 Execució dels contractes 

- Cal ressaltar que el termini d'execució -tal i com estava previst en el contracte i 
en la resta de documentació que el regeix- ha sigut incomplit en diverses 
expedients. 

- Resulta destacable que l'expedient 004/99, referent a les obres de construcció de 
dues naus auxiliars de suport en el campus d'Orihuela, amb un import 
d'adjudicació de més de 156 milions de pessetes, solament disposava d'un 
termini d'execució de dos mesos. Convé recordar que aquesta obra va ser objecte 
d'un procediment d'adjudicació per concurs al qual no va concórrer cap licitador; 
s'ignora la repercussió que pogués tenir el termini d'execució en tal mancança de 
postors. Amb anterioritat, es va convocar el procediment negociat sense 
publicitat que hem examinat i al qual foren invitades vint-i-quatre empreses, de 
les quals solament se'n presentaren tres, més la que després va resultar 
adjudicatària i que no sembla que hi fos expressament invitada. 

- El contracte de l'expedient 004/99 fou adjudicat el 27 de maig de 1999 i subscrit 
el 15 de juliol següent; entre ambdues dates, el 10 de juny, l'adjudicatari emet un 
escrit en el qual assenyala que, segons el que va acordar amb el director 
d'Infraestructures, el termini d'execució vencerà en desembre de 1999. A la vista 
d'aqueix escrit, la unitat de contractació el remet al director de l'Àrea 
d'Infraestructures perquè confirme el que allí es diu, ja que el període d'execució 
és de dos mesos comptadors des que s'estén l'acta de comprovació del 
replantejament, la qual cosa es faria el següent 16 d'agost. No s'ha comprovat 
l'existència en l'expedient d'altres documents relatius a aquesta qüestió; però cal 
assenyalar que hi ha certificacions d'obres en gener, febrer, març i abril de 2000, 
que el 2 de març d'aqueix any el contractista fa menció a determinats canvis i 
possibles increments de costs, que el 20 d'abril de 2000 un informe jurídic 
al·ludeix a l'existència d'un subcontractista que reclama directament davant de la 
Universitat i que en aqueix mateix mes el vicerector d'infraestructures emet una 
proposta de resolució per a aprovar una modificació del projecte d'obres en 
construcció. 

- En resum, en l'expedient 004/99 -que comptava amb un termini d'execució de 
dos mesos per a construir dues naus auxiliars, per un import superior a 156 
milions de pessetes-, s'ha superat àmpliament el període establit per a construir 
les obres. No consten les raons de la mora, ni que s'hagen fet advertències al 
contractista, ni tampoc que li hagen imposat penes -malgrat que en el plec de 
condicions es preveia aquesta possibilitat. Un altre tant podem dir de l'expedient 
009/99, adjudicat al mateix contractista que l'anterior i que fou tramitat pel 
procediment negociat sense publicitat, també per haver sigut declarat desert un 
concurs precedent. En aquest cas, el termini per a realitzar el projecte d'execució 
i obra d'una nau d'escultura i una altra de pintura, per un import de més de 133 
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milions de pessetes, era de quatre mesos a partir de l'acta de comprovació del 
replantejament, estesa el 28 de juliol de 1999. Si bé és cert que en l'expedient 
consta que hi hagué certs problemes amb el subministrament de l'aigua, 
aparentment no imputables al contractista, també hi figuren certificacions 
d'obres fins i tot de maig de 2000, una acta d'ocupació parcial de l'obra de 25 de 
febrer d'aqueix any i un projecte reformat que tramiten en febrer de 2000. 

4.1.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes. 

- Consta el projecte reformat de l'expedient 009/99, per import de 68.733 milers 
de pessetes, que disposava del pertinent informe jurídic, amb l'advertència que 
calia comptar amb l'acceptació expressa del contractista, ja que s'hi superava el 
20% del contracte primitiu (acceptació es va produir); es formalitzà el nou 
contracte i es va dipositar la fiança consegüent. 

- En l'expedient 111/97, consta l'informe d'un arquitecte, de 17 de març de 2000, 
on s'esmenten determinades modificacions en la construcció, i el següent dia 21 
li demanen al contractista que esmene certs errors en la memòria. El següent 18 
d'abril, l'oficina tècnica de la Universitat requereix el contractista perquè elabore 
uns projectes modificats i una acta de preus contradictoris. Les mateixes 
vicissituds s'observen en l'expedient 114/97, del qual va ser adjudicatari el 
mateix contractista. 

- En l'expedient 116/97 (del qual es dedueixen demores i anomalies en l'execució), 
el 19 de juliol de 1999, amb els previs informe jurídic i proposta de modificació 
del vicerector d'Infraestructures, el rector modifica el contracte, que passa d'un 
import de 260.634 milers de pessetes a 776.622 milers de pessetes. El 
corresponent contracte de modificació es signa el 29 de juliol de 1999. 

4.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a 537 milions 
de pessetes, dels quals foren adjudicats per concurs 394 milions de pessetes (un 73,4% 
de l'adjudicat), i la resta, per procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, que sumen un total de 66 
milions de pessetes, un 12,3% del total adjudicat en l'exercici. 
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Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicat 

023/99 Subministrament d'un centre mecanitzat per al taller de prototipus 14 

024/99 Suministrament d'un espectropolarímetre de dicroisme circular 12 

017/99 Subministrament de documentació que integra l'expedient de preinscripció 5 

030/98 Lot 1 subministrament de material informàtic 21 

" Lot 2 servidors de gamma mitjana 14 

 TOTAL 66 

Quadre 26 

 

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que 
farem tot seguit. 

4.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies següents: 
ordre d'inici, informe del servei, certificat d'existència de crèdit i els plecs 
corresponents. 

Cal destacar, de l'expedient 030/98, que el plec de clàusules administratives particulars 
disposa que les ofertes hauran de venir redactades en espanyol; cosa que no respecta el 
que s'estableix en l'article 4 de la Normativa Singular Reguladora de la Universitat, 
segons la qual les ofertes podran estar redactades en castellà o en valencià.  

4.2.2 Òrgan de contractació 

Ho és el rector, conformement al ja esmentat article 17.n) de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat. 

4.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

L'expedient 030/98, l'adjudiquen per concurs obert i els altres tres, pel procediment 
negociat sense publicitat. En els expedients 023/99 i 024/99 es justifica la utilització 
d'aquest procediment invocant l'article 183.b) de la Llei de Contractes, el qual es 
refereix a productes que es fabriquen exclusivament per a fins d'experimentació, estudi 
o desenvolupament. En tots dos casos el vicerector d'Investigació certifica que 
l'aplicació d'aquest precepte és correcta. 
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4.2.4 Formalització dels contractes 

Havent presentat els adjudicataris la documentació exigida (amb l'excepció, en alguns 
casos, de l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat 
Valenciana), i una vegada dipositada la fiança definitiva, els contractes es formalitzen 
en document administratiu i apareixen signats per l'adjudicatari, o un representant seu, i 
pel rector. Formen part dels contractes el plec de clàusules administratives i el de 
prescripcions tècniques. 

4.2.5 Execució dels contractes 

- En els expedients analitzats es troben les distintes actes de recepció; llevat del 
017/99. S'ha de dir que en l'expedient 023/99 sembla que hi ha algunes 
discrepàncies quant al termini d'execució. 

- El plec de prescripcions tècniques corresponent a l'expedient 017/99 assenyalava 
que "el termini de lliurament serà determinat després de resoldre l'adjudicació" . 
Aquesta falta de definició, en aquest procediment negociat sense publicitat -que 
havia sigut declarat d'urgència-, va fer que l'adjudicatari hi renunciés, en 
conéixer el termini d'execució, adduint falta de temps. Això motivà que el rector 
revoqués el contracte per mutu acord i que resolgués adjudicar-lo a un altre 
postor, el qual ja havia concorregut al procediment negociat inicial, a més d'uns 
altres tres proponents, Destaca el fet que aquesta segona adjudicació no es 
produís a favor del dit contractista per l'import de la proposició econòmica que 
havia formulat en un principi (5.481 milers de pessetes), sinó per un import 
superior; encara que sense arribar al pressupost de licitació. D'altra banda, aquest 
licitador ja havia efectuat inicialment una oferta més econòmica que el qui 
resultà ser adjudicatari la primera vegada i que després hi va renunciar. 

4.2.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

En l'expedient 030/98, es modifica i amplia l'objecte corresponent al lot 2, tot comptant 
amb l'informe previ i favorable de l'assessoria jurídica i amb la conformitat dels Servei 
de Tecnologies de la Informació. 

4.3 Contractes de servei i assistència 

Els contractes adjudicats que es van tramitar per aquests conceptes, ascendiren a 599 
milions de pessetes, dels quals s'adjudicaren 442 milions de pessetes per concurs, un 
73,8% de l'adjudicat. 

Els expedients examinats han ascendit a 27 milions de pessetes i han sigut els següents: 
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Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicació 

014/98 Assistència tècnica i consultoria en l'àrea d'infraestructures 8 

046/98 Assistència tècnica primera fase projecte gestió d'espais i actius 8 

057/98 Manteniment jardineria UMH  11 

 TOTAL 27 

Quadre 27 

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

4.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

En l'expedient 014/98 figura, entre les condicions tècniques, que l'objecte del contracte 
consisteix en la preparació de plecs de prescripcions tècniques, la col·laboració amb la 
Gerència en l' inventari, la gestió del pressupost d'inversions, la supervisió de contractes, 
el seguiment de contractes d'obres i l'assignació d'espais, entre altres qüestions. Tot i 
que el responsable de la unitat organicoadministrativa -tal i com ha quedat dit- 
manifesta que manca de mitjans materials i humans per a realitzar les dites funcions, 
sembla clar que aquestes no estan suficientment concretades en el plec de prescripcions 
tècniques, ja que -a causa del termini d'execució (18 mesos prorrogables) i de 
l'establiment de pagaments mensuals- es té la impressió que hom pretén fixar una 
vinculació temporal amb el contractista per a la realització de treballs d'aqueixa índole, 
no amb referència a cap assumpte concret, sinó amb relació a un període d'execució, 
durant el qual s'efectuarien totes les qüestions a mesura que vagen sorgint les 
necessitats. Entenem que l'article 197 de la LCAP, quan tracta dels contractes 
d'assistència tècnica, està referint-se a la que es produeix davant de necessitats 
específiques, però no a una assistència temporal per a afers venidors, com sembla que 
s'estableix en aquest cas. 

4.3.2 Òrgan de contractació 

En tots els casos actua com a òrgan de contractació el rector de la Universitat, en 
l'exercici de la funció n) de l'apartat 1 de l'article 17 de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovada pel decret 
del Consell 137/1997, de primer d'abril. 

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

- En l'expedient 057/98 s'ha utilitzat el concurs obert. En els expedients 014/98 i 
046/98 s'ha seguit el procediment negociat sense publicitat, basant-se en el 
primer cas en l'article 211.c) de la LCAP, referit a "una imperiosa urgència, 
resultat d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no 
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imputables a aquest". Tanmateix, no sembla que la necessitat d'efectuar les 
funcions que hem assenyalat abans suposen un esdeveniment imprevisible per a 
la Universitat. En l'expedient 046/98 recorren a l'article 211.b), que al·ludeix al 
supòsit en què solament puga encomanar-se l'objecte del contracte a un únic 
empresari. La proposta d'usar aquest sistema de contractació, l'emet el gerent, i 
es considera convenient que -en aquells supòsits en què el procediment negociat 
es fonamenta en l'existència d'un únic proveï dor- això s'acredite per mitjà d'un 
informe emanat d'un òrgan independent del qui contracta, o en el cas contrari 
que s'hi recórrega al concurs com a forma normal d'adjudicació. 

- En l'expedient 057/98, entre els criteris de valoració de les ofertes, figura el preu, 
amb el 35% de la puntuació total. L'adjudicatari va ser proposat prèviament per 
la mesa de contractació, a la vista d'un informe del qual es desconeix l'autor -ja 
que no hi figura la identitat de qui l'emet- i que es decanta per adjudicar els 
quatre lots al mateix licitador, basant-se en les persones destinades al 
manteniment dels jardins i camps esportius i en les millores previstes. 

- En els procediments negociats sense publicitat, s'estableix l'existència d'una 
mesa de contractació facultada per a negociar amb els licitadors, la qual cosa no 
consta que s'haja fet en cap dels dos casos. 

4.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en els tres casos per mitjà de document administratiu i 
apareixen signats pel contractista, o per un apoderat, i pel rector president. En els 
contractes s'al·ludeix als plecs administratius i de condicions tècniques. Consta que s'hi 
ha presentat la documentació requerida i que s'hi ha dipositat la fiança definitiva. 

4.3.5 Execució dels contractes 

Tret de l'expedient 057/98, en el qual hi ha un informe del Servei de Gestió i Control de 
Qualitat, no es troba en els altres expedients documentació relativa a l'execució del 
contracte. Sí que hi ha diversos documents comptables. 

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

En l'expedient 014/98, una vegada transcorreguts els divuit mesos prevists per a la seua 
vigència, el contractista en planteja una pròrroga, i trobem distints informes en què 
s'admet o es rebuja la possibilitat de tal pròrroga i la seua possible durada; cosa que 
reforça la idea -abans exposada- que aquest contracte no es referia a un objecte 
determinat, sinó a unes funcions que calia exercir durant un temps. Això es confirma 
quan el contracte és objecte de pròrrogues mensuals al finalitzar la seua vigència inicial. 

També l'expedient 057/98 és objecte d'una pròrroga i de dues ampliacions en relació a 
l'objecte i la quantia, totes dues d'escassa rellevància, a les quals no es poden fer 
observacions. 
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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'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 així com 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 el ja citat article 11, 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'esmentat article 45.1 de la llei orgànica 
de Reforma Universitària. 

Als contractes i convenis d'investigació es refereix l'article 30 de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovada pel decret 
137/1997, de primer d'abril, del Govern Valencià. Al seu torn, la Comissió Gestora de la 
Universitat aprovà, el 5 de novembre de 1997, el reglament provisional per a la 
contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i per al desenvolupament 
de cursos específics, així com la normativa provisional sobre la gestió economico-
administrativa dels acords d'investigació, prestacions de serveis i estudis de postgrau, 
perfeccionament i especialització. 

5.2 Expedients seleccionats 

Hem examinat els set expedients que detallem tot seguit: 

 
 

Referència 
 

Títol 
Total 

despeses 

FOREM 1.98T Observatori d'ocupació del sector agrari 7 

MSD 1.98T Qualitat de vida/hta 6 

BENIEL 2.99T Projecte de Pla Parcial Industrial "El Mojón", T.M. 9 

FOREM 1.99T Elaboració d'una acció complementària U objectiu IV 7 

IMAS 1.99X Diferenciació cel·lular 39 

BIOMAR 1.98I Estudis sobre la diversitat microbiana - 

FUNDESEM 1.98FE Implantació d'un sistema de qualitat - 

 TOTAL 68 

Quadre 28 
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Cal assenyalar que els contractes examinats responen al patró dels convenis per a la 
realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic. Això no obstant, s'ha de fer 
l'advertiment del cas de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària de l'Ajuntament de 
Barcelona, en el qual és la Universitat qui efectua l'encàrrec perquè l'Institut Municipal 
d'Investigació Mèdica de l'Ajuntament de Barcelona execute un treball que serà 
remunerat per aquella amb l'import d'una subvenció concedida per l'Administració 
General de l'Estat; de manera que la Universitat manté una relació directa amb 
l'Administració que concedeix l'ajuda i -per mitjà del contracte examinat- recorre a un 
subcontractista. En els altres casos és la Universitat qui ha d'efectuar la labor per 
encàrrec de determinades entitats i amb la percepció de la corresponent contraprestació. 

D'altra banda, també presenten alguna peculiaritat els expedients BIOMAR, en què la 
percepció de la Universitat consisteix en un percentatge; i FUNDESEM, en què 
l'efectivitat del que s'ha convingut sembla condicionat a la futura i incerta concessió 
d'una subvenció per part d'una comissió interministerial. Però sense que això els prive 
del caràcter general abans apuntat, ja que es tracta de la realització -si és el cas- d'uns 
treballs científics o tècnics, pels quals la Universitat percebrà una contraprestació. 

5.2.1 Quant a l'òrgan competent i al procediment 

- Conformement al que s'estableix en l'article 30.2 de la Normativa Singular 
Reguladora de la Universitat, tots els contractes examinats han sigut subscrits 
pel rector. 

- No consta l'existència de cap informe jurídic emés per l'Assessoria Jurídica de la 
Universitat, la qual cosa, a pesar de no ser preceptiva, seria convenient. 

- En el mateix text dels contractes analitzats es deixa constatació que hom compta 
amb l'aprovació de la Comissió Gestora de la Universitat, i s'hi troba 
documentació que acredita l'adopció dels corresponents acords de la dita 
Comissió. També hi figura la preceptiva conformitat del departament encarregat 
d'executar els contractes. 

5.2.2 Quant a la formalització dels contractes 

El contingut dels contractes s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 30.3 de la 
Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat. En aquest sentit, els 
contractes examinats recullen els requisits exigits en l'esmentat precepte. 

Pel que fa a la subscripció -i segons l'apartat 2 del mateix precepte-, per part de la 
Universitat tos els contractes apareixen signats per l'òrgan competent, el rector. També, 
pel que fa als contractistes, s'observa que apareix acreditada la representació de la 
persona que signa; llevat del cas de MSD, en què no es reflecteix que compte amb poder 
bastant el director de màrqueting que el subscriu. 
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5.2.3 Quant a la normativa reguladora de les incompatibilitats 

De les dades que figuren en l'articulat dels contractes i del que manifesten els 
funcionaris de la Universitat, es desprén que s'han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, segons la redacció donada pel 
reial decret 1.450/1989, que desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 25 
d'agost, de Reforma Universitària, en allò que es refereix a les quantitats percebudes 
durant 1999 per cada un dels professors que intervenen en els contractes examinats. 

5.2.4 Quant al control intern d'ingressos i despeses 

En la Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx, aprovada pel decret 137/1997, en concret en el ja citat article 30, no hi ha 
disposicions referides al paper que ha complir el responsable de la Intervenció en els 
contractes d'investigació; cal advertir que aquests haurien de ser objecte de fiscalització 
interna, tenint en compte que són susceptibles de generar ingressos i despeses per a la 
Universitat. 

En aquest sentit, entre la documentació examinada no figura cap dada sobre el control 
dels ingressos i les despeses derivats dels contractes. Solament figura en tots els 
expedients un document sense subscriure ni datar, en el qual consta la distribució de 
quantitats del corresponent projecte d'investigació, tant per anualitats, com per 
conceptes. 

5.2.5 Quant a la liquidació dels contractes 

L'apartat 4 del mencionat article 30 estableix una sistema de distribució dels recursos 
procedents d'aquests contractes, de manera que se'n destina una part a la remuneració 
del professorat; una altra, al departament implicat; una altra, a l'escola o facultat; una 
altra part, a incrementar el crèdit en els conceptes de despesa que la Universitat assigna 
a investigació i docència, i una altra part, a sufragar els costs materials i personals que 
comporta la realització del treball. 

Ja hem assenyalat que, entre la documentació, no es troben dades relatives als ingressos 
i despeses produï ts ni, per tant, a la liquidació. Dels mateixos contractes tampoc no es 
desprén que hom haja respectat el que ja venia establit -malgrat que sense fixar 
percentatges- en la Normativa Singular. Encara que en alguns dels contractes es recull 
un pressupost de despeses, això no implica l'existència de la distribució de recursos 
apuntada més amunt. 

D'altra banda, i pel que fa a l'execució de les accions objecte dels contractes, cal 
assenyalar que en cap dels examinats no hi ha dades que permeten conéixer si s'ha 
efectuat la dita execució, si s'ha pagat la contraprestació o si hi ha hagut alguna 
incidència en aqueix sentit. Això no obstant, a partir de les dates de subscripció i de la 
durada dels contractes, es desprén que en alguns (com ara MSD, BENIEL, IMAS o 
FUNDESEM) pot ser que no hagen iniciat l'execució i que no hi haja cap document o 
acta de recepció; si bé és cert que en els casos de FOREM i MSD la Universitat ha 
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d'haver percebut determinades quantitats, per virtut del que s'estableix en els contractes 
(sense que hi haja cap constatació d'això). 
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

6.1 Tresoreria 

La Universitat usa tres tipus de comptes bancaris: 

a) Vint comptes operatius, entre els quals es troba el compte operatiu de pagaments 
d'inversions a què ens hem referit en l'apartat 3.2.4 del present informe, amb un 
saldo comptable de 2.600 milions de pessetes. 

b) Tres comptes restringits d'ingressos, on es recullen solament cobraments de 
matrícules, taxes i ingressos similars, els saldos dels quals es traspassen de 
manera periòdica a comptes de gestió. 

c) Sis comptes restringits de pagaments, que funcionen com caixes fixes dels 
distints campus de la Universitat, del Rectorat i de dietes. 

La disposició de fons en els comptes bancaris es realitza per mitjà de la signatura 
mancomunada de dues de les persones autoritzades. En algun d'aquests comptes és 
necessari que una de les signatures siga la del rector, quan la disposició de fons supera 
els 2 milions de pessetes. 

La tresoreria a 31 de desembre de 1999 ascendia a 5.231 milions de pessetes. Els saldos 
en comptes corrents han sigut remunerats a un tipus d'interés que oscil·la entre el 3,3% i 
el 0%. 

Hem sol·licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 1999 a totes les entitats 
financeres amb què treballa la Universitat i hem revisat les conciliacions en els casos en 
què existeixen diferències entre els saldos comptables i els saldos bancaris. En la revisió 
de les partides conciliatòries no s'han detectat aspectes dignes d'esment. 

6.2 Operacions extrapressupostàries 

La composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1999, 
era la següent, en milions de pessetes: 
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Deutors 31/12/99 

Fiances i dipòsits constituï t s   

Hisenda pública deutora per IVA  

Avançaments de caixa fixa  

Deutors per IVA repercutit 

Avançaments i préstecs concedits  

Avançaments remuneracions personal fix 

147 

30 

4 

4 

15 

2 

TOTAL 202 
 

Creditors 31/12/99 

Hisenda pública creditora per IRPF 

Organismes de la Seguretat Social 

Drets passius 

Retencions judicials  

MUFACE 

Préstecs curt termini 

Creditors per IVA suportat 

D'altres 

Cobraments pendents d'aplicació 

130 

50 

26 

1 

2 

500 

3 

4 

8 

TOTAL 724 

Quadre 29 

 

a) Deutors  

El compte més rellevant és el de "Fiances i dipòsits constituï ts", que recull 
fonamentalment l'import de la prima de la pòlissa d'assegurança de caució que la 
Universitat, l'any 1998, hagué de dipositar per a formalitzar l'operació de préstec amb el 
BEI, amb la finalitat "d'assegurar el risc de possible incompliment de les obligacions 
legals i contractuals derivades de la falta de pagament del contracte de finançament". 

Quant als 15 milions de pessetes dels "Avançaments i préstecs concedits", es tracta dels 
interessos generats per la pòlissa de crèdit que la Universitat té amb el BCH (vegeu 
l'apartat següent), comptabilitzats en aquest concepte perquè és la Generalitat 
Valenciana qui, en un acord de data 23 de desembre de 1998, assumeix tant el 
reemborsament del principal, com els interesso que ocasione la dita pòlissa. 
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b) Creditors 

El compte "Hisenda pública creditora per IRPF", que al tancament de l'exercici presenta 
un saldo de 130 milions de pessetes, recull les retencions per l'impost sobre la renda de 
les persones físiques de l'últim trimestre de l'exercici, les quals han sigut ingressades en 
el Tresor públic en gener de 2000. 

El compte "Organismes de la Seguretat Social creditors", amb un saldo a 31 de 
desembre de 1999 de 50 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions 
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de 
desembre, el pagament de les quals s'ha efectuat en gener de 2000. En relació a aquesta 
quantitat, s'ha de manifestar que recull tant l'import del deute generat per la quota 
empresarial (que puja a 42 milions de pessetes), com la generada per les retencions que 
per aquest concepte es practiquen als treballadors (i que s'eleva a 8 milions de pessetes). 
A aquests dos saldos de diferent naturalesa econòmica s'ha donat el mateix tractament, 
quan escau donar-hi un tractament comptable diferent. Així, el deute amb la Seguretat 
Social corresponent a l'empresa ha de figurar en el capítol I, "Despeses de personal", 
com a pendent de pagament; mentre que en l'estat de fons extrapressupostaris solament 
s'ha de comptabilitzar el deute generat per les retencions efectuades al personal. 

El compte "Drets passius" correspon al deute existent a 31 de desembre de 1999, i que 
ha sigut liquidat en el mes de gener de 2000. 

El compte de "Préstecs a curt termini", amb un saldo a 31 de desembre de 1999 de 500 
milions de pessetes, correspon a la disposició de fons efectuada per la Universitat d'una 
pòlissa de crèdit signada amb l'entitat financera Banco Central Hispano, amb un límit de 
500 milions de pessetes, per a finançar despeses corrents, i que a 31 de desembre de 
1999 presentava un saldo disposat pel mateix import. 

El compte "Cobraments pendents d'aplicació", que a 31 de desembre de 1999 presenta 
un saldo de 8 milions de pessetes, recull cobraments per taxes universitàries que al 
tancament de l'exercici la Universitat no havia pogut determinar els deutors 
corresponents. Durant l'exercici de 1999, la Universitat està desenvolupant una tasca de 
depuració d'aquests saldos, per mitjà d'un procés d'identificació dels deutors. Aquest fet 
posa de manifest que la Universitat ha de seguir treballant en la línia de millorar els seus 
processos de control intern comptable, de manera que aconseguisca la depuració 
completa dels dits saldos. 
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 30 i 31 es recullen el balanç de situació i el compte de resultats 
economicopatrimonials a 31 de desembre de 1999. 

L'actiu i el passiu del balanç s'elevaren a 18.691 milions de pessetes i el resultat de 
l'exercici va ser negatiu, xifrat en 3.131 milions de pessetes. 

La Universitat ha inclòs també entre els comptes retuts un estat que no és de presentació 
obligatòria, però que contribueix de forma molt important a la comprensió dels estats 
pressupostaris i dels estats obtinguts a partir de la comptabilitat economicopatrimonial; 
es tracta de l'estat de conciliació del resultat pressupostari amb el resultat 
economicopatrimonial, i que en el quadre 32 reproduï m en milions de pessetes. 

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

En el balanç de situació a 31 de desembre de 1999, segons l'informe d'auditoria realitzat 
per la Intervenció General, destaquen els aspectes següents: 

- L'epígraf "Immobilitzat material" inclou els imports dels béns mobles i 
immobles que foren adscrits al patrimoni de la Universitat, per virtut del decret 
del Govern Valencià 138/1997, de primer d'abril, procedents de la Universitat 
d'Alacant i de la Universitat Politècnica de València, per import de 1.049 i 2.092 
milions de pessetes, respectivament. 

 D'acord amb l'informe esmentat, a la data de realització del treball d'auditoria, no 
es disposava de cap valoració realitzada per algun expert independent que 
pogués evidenciar la raonabilitat de l'import comptabilitzat, així com l'efecte en 
les dotacions per a l'amortització d'aquests elements. 

- La Universitat ha registrat en el compte de resultats economicopatrimonials 
dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat material en curs. D'acord amb el 
Pla General de Comptabilitat Pública, els dits béns no haurien d'haver sigut 
amortitzats, ja que no es trobaven en condicions de funcionament, puix que 
estaven en fase de construcció. En conseqüència, el resultat de l'exercici mostrat 
en els comptes anuals adjunts, hauria resultat superior en 73 milions de pessetes, 
aproximadament. 

- La no comptabilització dels 395 milions de pessetes de certificacions d'obra a 
què es refereix l'apartat 3.2.4 del present informe, hauria implicat un increment 
dels epígrafs "Immobilitzacions materials" i "Creditors pressupostaris" del 
balanç de situació. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1999 (en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

Immobilitzat 12.423 Fons propis 6.185 

Immobilitzat material 11.496 Patrimoni  3.141 

Immobilitzat immaterial 796 Resultats exercicis anteriors 6.175 

Immobilitzat financer 131 Resultats de l'exercici (3.131) 

Actiu circulant 6.268 Creditors a llarg termini 9.000 

Deutors 1.036 D'altres deutes a llarg termini 9.000 

Inversions financeres temporals  1   

Tresoreria 5.231 Creditors a curt termini 3.506 

  Deutes amb entitats de crèdit  500 

  Creditors 2.748 

  Ajusts per periodificació 258 

Total Actiu 18.691 Total Passiu 18.691 
 

Quadre 30 
 

COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS DE L'EXERCICI 1999 (en milions de pessetes) 
DEURE  HAVER  

a) Despeses 8.895 b) Ingressos 5.764 

1. Despeses de funcionament 4.754 1. Ingressos de gestió ordinària 340 

Despeses de personal 2.890 Prestació de serveis  340 

Dotacions amortitzacions immobilitzat 635   

D'altres despeses de gestió 1.091 2. D'altres ingres. de gestió ordinària 72 

Despeses financeres i assimilables 138 Reintegraments 2 

  D'altres ingressos de gestió 6 

2. Transferències i subvencions 7 D'altres interessos i ingressos assimilats 64 

Transferències corrents 7   

Transferències de capital - 3. Transferències i subvencions 5.337 

  Transferències i subvencions 3.984 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries  4.134 Subvencions corrents  139 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis  4.134 Transferències de capital 716 

  Subvencions de capital 498 

  4. Beneficis i ingressos extraordinaris 15 

  Ingressos i beneficis d'altres exercicis  15 

Estalvi  - Estalvi negatiu 3.131 

Quadre 31 
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

(3.131) 
2.974 

DIFERÈNCIA (6.105) 

CONCILIACIÓ   

A) Factors positius 

Despeses pressupostàries no economicopatrimonials  

Inversions 

Regularització adquisició d'actius 

Ingressos econòmics no pressupostaris  

Rectificació saldo entrant de drets i obligacions (779) 

Drets anul·lats per ajornament i fraccionament 

B) Factors negatius 

Ingressos pressupostaris no economicopatrimonials  

Rectificació drets de cobrament 

Operació de crèdit 

Venda immobilitzat 

Drets cancel·lats exercicis tancats 

Aplicació drets ajornament 

Despeses economicopatrimonials no pressupostàries 

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 

Pèrdua per la modificació d'obligacions pressuposts tancats 

Despeses anticipades 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 

5.110 

4.930 

4.895 

35 

180 

15 

165 

11.215 

6.432 

258 

6.000 

1 

1 

172 

4.783 

635 

4.133 

15 

0 
DIFERÈNCIA    A – B (6.105) 

Quadre 32 

 

 


