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Sessió 2.1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a un quart d’onze 

del matí i dos minuts. Presideix Jordi Riba Colom, acompanyat del vicepresident, Ferran 

Estruch i Torrents, i del secretari, Josep Rius i Alcaraz. Assisteix la Mesa el lletrat Mario 

Núñez Martínez.

Hi són presents Eva Candela Lopez, Òscar Ordeig i Molist i David Pérez Ibáñez, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, Bartomeu Compte Masmitjà 

i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, Ferran Ro-

quer i Padrosa i David Saldoni i de Tena, pel G. P. de Junts per Catalunya; Andrés Bello 

Sanz, pel G. P. de VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets Pagès, pel G. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En 

Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió els síndics Emma Balseiro Carreiras, Jordi Pons i Novell, 

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Miquel Salazar Canalda, acompanyats del secretari ge-

neral, Manel Rodríguez i Tió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (tram. 412-00005/13). 

Elecció del secretari o secretària.

2. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018 (tram. 

257-00003/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Nomenament de 

la ponència de caràcter informatiu (compte general: BOPC 782, 3).

3. Proposta d’acord de continuar el procediment en el tràmit on era quan l’anterior 

legislatura es dissolgué, de conformitat amb l’article 206.2 del Reglament del Parlament 

de Catalunya, amb relació als expedients amb número de tramitació 256-00051/12, 256-

00052/12, 256-00053/12, 256-00054/12 i 256-00055/12.

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut 

d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00052/12). 

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: 

BOPC 719, 60).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca 

i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00055/12). Sín-

dic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 

731, 80).

6. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Cen-

tre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018 (tram. 256-

00057/12). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 

(informe: BOPC 778, 9).

El president

Molt bon dia. Obrim la sessió.
Abans que comencem, algun grup vol comunicar alguna substitució en aquesta 

sessió? (Pausa.) Senyor Ordeig?

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Nosaltres substituirem el Juan Luis 
Ruiz, que no pot venir, per l’Eva Candela, i l’Assumpta Escarp, pel David Pérez.

El president

Moltes gràcies. Alguna altra substitució? (Pausa.) Molt bé; doncs en prenem 
nota.
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Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

I continuaríem, doncs, amb el primer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció del 
secretari o secretària de la comissió, atesa la renúncia a la condició de diputada de 
la senyora Teresa Pallarès i Piqué.

Aquesta elecció es farà mitjançant paperetes, d’acord amb els articles 50.1, 49.2 
i 43.2 del Reglament, amb el benentès que les paperetes poden incloure el nom de 
qualsevol dels diputats que conformin aquesta comissió. Cadascú de vostès, per 
tant, ha d’escriure un nom a la papereta i sortirà elegit el qui tingui més vots. Els 
diputats seran cridats nominalment per ordre alfabètic, llevat dels membres de la 
Mesa, que votarem al final. 

Procedim a l’elecció. Prego al secretari en funcions de la comissió que, d’acord 
amb l’article 101.2 del Reglament, cridi nominalment els diputats, per ordre alfabè-
tic, perquè vinguin i dipositin a l’urna les paperetes.

(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna 
les paperetes.)

Acabada la votació, procedirem a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Molt bé, per tant, amb 13 vots a favor i 1 vot en blanc, queda elegit com a secre-

tari de la comissió el senyor Josep Rius i Alcaraz. Si vol, si us plau, ocupar el seu 
lloc a la Mesa...

(El secretari de la Mesa de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)
Molt bé.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2018 (nomenament de la ponència)

257-00003/12

Passaríem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és el compliment de l’ar-
ticle 185.2 del Reglament, que preveu que la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes ha de constituir una ponència informativa, integrada pels representants de tots 
els grups parlamentaris per estudiar l’informe i el compte general de la Generalitat.

Aquesta ponència pot demanar l’assessorament de la sindicatura i de la Inter-
venció General de la Generalitat i, des del seu nomenament, disposa d’un termini 
màxim d’un mes per fer els seus treballs. Podem entendre, entenc, que als grups par-
lamentaris que disposen d’un sol membre a la comissió seran aquests membres els 
ponents respectius de la comissió. I, per tant, caldria que els grups Socialistes i Units 
per Avançar, d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya ens comuniquessin 
els seus ponents respectius. Si són tan amables... Senyor Ordeig...

Òscar Ordeig i Molist

Sí; el ponent del nostre grup seria el Jordi Riba.

El president

Senyora Llop...

Lluïsa Llop i Fernàndez

Per Esquerra Republicana seria jo mateixa.

El president

La senyora Llop.

Ferran Roquer i Padrosa

Ferran Roquer.
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El president

Senyor Ferran Roquer, molt bé, moltes gràcies. En aquest moment demano, de-
manem si podem donar per aprovada per assentiment la composició de la ponència. 
Sí? La donem per aprovada per assentiment? (Pausa.) Molt bé. Perfecte. D’acord.

Proposta d’acord de continuar el procediment en el tràmit on era quan 
l’anterior legislatura es dissolgué, de conformitat amb l’article 206.2 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, amb relació als expedients amb 
número de tramitació 256-00051/12, 256-00052/12, 256-00053/12, 256-
00054/12 i 256-00055/12

Passaríem, doncs, al tercer punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació, d’acord 
amb l’article 206.2 del Reglament, de la continuació del procediment dels informes 
de fiscalització en el tràmit on eren en el moment en què es va dissoldre l’anterior 
legislatura.

Com saben vostès i hem comentat en la reunió de la Mesa i amb els portaveus 
celebrada anteriorment, aquesta aprovació és imprescindible per poder continuar els 
tràmits dels informes que tenim previst de debatre a continuació i alguns altres, que 
encara queden pendents.

Podem donar per aprovat per assentiment aquest reinici dels procediments que 
ja havíem comentat? Sí? Tothom d’acord? (Pausa.) Ho donem per aprovat, doncs, 
per assentiment.

Molt bé. Doncs arribats a aquest punt, suspendríem momentàniament la sessió 
per anar a rebre els síndics que ens acompanyaran avui per a la presentació dels 
respectius informes que es presentaran, i tot seguit reprendrem la sessió. Moltes 
gràcies.

Suspenem momentàniament.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i nou minuts i es reprèn a un quart d’onze 

i dotze minuts.

El vicepresident

Molt bon dia, diputades i diputats. Donar la benvinguda, en primer lloc, als sín-
dics de la Sindicatura de Comptes: el Jordi Pons –el senyor Jordi Pons– i la senyo-
ra Emma Balseiro. I els agraïm la seva presència en aquesta comissió. Com veuen, 
exerceixo de president, que el president actuarà de portaveu.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació 
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici 
del 2017

256-00052/12

Per tant, reprenem la sessió amb aquest quart punt de l’ordre del dia, que és el 
debat de l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Es-
pacials de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017.

El debat, si els sembla, el començarem amb la presentació per part del síndic se-
nyor Jordi Pons, que ha estat el síndic designat pel Ple de la Sindicatura de Comp-
tes. I amb un temps màxim de deu minuts farà la seva intervenció. Un cop acabi 
la intervenció del síndic, donarem, doncs, el torn als diferents grups parlamentaris, 
amb un temps de dos minuts i mig, tal com es va acordar a la reunió de portaveus.

Per presentar l’informe, doncs, té la paraula el senyor..., el síndic Jordi Pons. En-
davant.
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El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies. En primer lloc, volia disculpar l’assistència del síndic major, el 
senyor Jaume Amat, i del síndic Joan-Ignasi Puigdollers, que, per motius personals, 
no han pogut assistir avui a la sessió. Però, en tot cas, estem representats pels sín-
dics que avui presentarem informes, que som la senyora Balseiro i jo mateix. També 
estem..., ha pogut venir el síndic senyor Miquel Salazar i el secretari general de la 
sindicatura, el senyor Manel Rodríguez.

Bé, els hi faré una breu presentació de l’Informe sobre l’Institut d’Estudis Espa-
cials de Catalunya i, en tot cas, qualsevol tema que quedi pendent el podrem resol-
dre en el torn de preguntes i respostes. 

Bé, aquest informe va ser aprovat pel Ple de la sindicatura el 30 de setembre de 
l’any passat. Es tracta d’una fiscalització limitada de les despeses i les inversions de la 
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i també la revisió del compliment 
de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, de 
les despeses de personal i de la contractació.

Aquest institut és una fundació constituïda el 1996, que té per objecte estudiar 
totes les àrees de les ciències espacials. Té el reconeixement –ho deuen haver vist 
vostès– de centre de recerca de Catalunya. Els centres Cerca, els centres de recerca 
de Catalunya, coneguts com els Cerca, són organismes independents, amb persona-
litat jurídica pròpia, participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per ob-
jecte principal la investigació científica d’excel·lència.

En l’informe es detallen els aspectes més significatius del règim jurídic d’aquests 
centres, els quals deuen haver vist que alguns impliquen un règim diferenciat d’al-
tres entitats del sector públic de la Generalitat. I, a més, cal tenir en compte que la 
normativa aplicable reconeix un caràcter singular al personal investigador, el que 
fa que aquests centres Cerca, ja sigui en la forma de fundacions o consorcis, la seva 
fiscalització sigui..., se’ls hi apliqui una normativa lleugerament més laxa que a al-
tres fundacions o consorcis del sector públic de la Generalitat.

En l’actualitat a Catalunya hi ha reconeguts quaranta-dos centres com a centres 
Cerca, és a dir, quaranta-dos centres com a centres d’excel·lència en la recerca cien-
tífica. Aquest centre, que avui els presento aquest informe, és un centre de l’àmbit 
de les ciències. Aquests centres es divideixen en diferents àmbits. En l’àmbit de les 
ciències, la sindicatura, entre l’any 19 i l’any 20, ha fiscalitzat tots els centres Cerca 
de l’àmbit de les ciències, que són un total de vuit. Aquests centres..., set d’ells ja 
es van presentar a la comissió a l’anterior legislatura. I algun dels diputats que en 
aquesta legislatura veig que segueixen estant a la comissió ho deuen recordar. Són 
els casos de l’Institut de Ciències Fotòniques, de l’Institut Català d’Investigació Quí-
mica, de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, de l’Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont, de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, de l’Institut 
de Física d’Altes Energies i del Centre de Recerca Matemàtica. Per tant, en aquest 
àmbit, els centres Cerca de l’àmbit de les ciències..., el darrer informe aprovat per la 
sindicatura que ens faltava presentar és el que els hi presentaré avui.

A més d’aquests centres de l’àmbit de les ciències, d’aquests centres Cerca, 
d’aquests quaranta-dos centres Cerca, l’any passat la sindicatura en va fiscalitzar 
dos més, que són els que es presentaran avui, a continuació, després d’aquest, que 
són l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que presentarà la síndica, 
la senyora Balseiro, que va ser la ponent de l’informe. I, a continuació, jo els hi pre-
sentaré el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria. I, si veuen el 
programa anual d’activitats d’aquest any de la sindicatura, que el poden consultar a 
la pàgina web, veuran que en aquest moment també s’estan fiscalitzant tres centres 
que jo diria que estan en un estat molt avançat de fiscalització i que ben aviat es pre-
sentaran al Ple de la sindicatura i després en aquesta comissió.

Bé, i ja deixant aquest preàmbul sobre lo que són els centres Cerca i la tasca rea-
litzada en aquest àmbit per la sindicatura, els hi presentaré de manera sintètica les 
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que considero –de les observacions que es destaquen en l’apartat tercer, en l’apartat 
d’observacions–..., els hi destacaré potser les set o vuit que considero potser les més 
rellevants.

En primer lloc, destacar que l’institut no va trametre els comptes de l’exercici 
fiscalitzat ni a la intervenció ni a la sindicatura, en contra del que estableix la nor-
mativa.

En segon lloc, que l’institut no tenia una relació de llocs de treball o un instru-
ment equivalent d’ordenació dels recursos humans formalment aprovat pel consell 
de direcció. En l’exercici fiscalitzat, tampoc no va aprovar una oferta pública d’ocu-
pació, ni cap altre instrument intern per a la gestió de la provisió de places de per-
sonal.

En tercer lloc, el Patronat de l’IEEC, de l’institut, no havia aprovat la política re-
tributiva del seu personal que inclogués els conceptes i l’escalat salarial, ni tampoc 
havia aprovat les taules salarials aplicables.

En quart lloc, les adscripcions de personal de les entitats que formaven part de 
l’IEEC no estaven adequadament formalitzades. En alguns casos no existien aques-
tes adscripcions i en altres casos no estaven actualitzades.

En cinquè lloc, l’institut en aquest exercici no tenia un procediment establert  
de selecció del personal. I no hi ha evidència documental dels procediments de se-
lecció que van emprar.

En sisè lloc, també deuen haver observat que el portal de transparència de l’IEEC  
–i això feia referència no a l’exercici fiscalitzat, sinó quan el vam aprovar l’any pas-
sat, a meitat de l’any passat, i actualment segueix igual pel que hem pogut compro-
var– no incloïa la informació referida a personal ni a contractació que estableixen 
els articles 8, 9 i 13 de la Llei de la transparència. 

També els hi voldria destacar, com a darrera observació que els hi destacaré, que 
l’institut va subscriure dos contractes amb una empresa vinculada amb tres inves-
tigadors que realitzaven la seva recerca en el propi institut, fet que suposa que les 
persones afectades van incórrer en causa d’incompatibilitat i, per tant, van vulnerar 
la legislació sobre incompatibilitats de les persones al servei de les administracions 
públiques.

I, finalment, l’apartat..., com la majoria dels informes de la sindicatura, con-
clou amb un apartat de recomanacions que, en opinió de la sindicatura, contribui-
rien a millorar la gestió de l’ens fiscalitzat. I de les recomanacions que destaquem 
en aquest informe els en voldria assenyalar una, en concret: que deuen haver vist 
que aquest institut, a diferència dels altres, dels dos que veuran després i dels que 
havíem presentat prèviament en aquesta comissió a l’anterior legislatura, està 
constituït per quatre unitats de recerca d’orígens diferents, que provenen de tres 
universitats i del Centre Superior d’Investigacions Científiques.

Això fa –aquesta estructura, aquesta estructura peculiar d’aquest institut, com a 
agregació de quatre centres individuals de quatre universitats– que convisquin en 
aquest centre de recerca, a diferència dels altres o de la majoria dels altres, diversos 
règims de funcionament, fet que fa que se’n pugui dificultar la gestió. En aquest sen-
tit, la recomanació que fa la sindicatura és que el Patronat de l’IEEC hauria de pro-
moure, amb les institucions que l’integren, la revisió del reglament de funcionament 
intern i l’establiment d’uns procediments propis que, respectant les especificitats de 
cada unitat, fossin d’aplicació general, i que no que cada unitat apliqués la normativa 
pròpia de la universitat o el centre d’origen del personal investigador.

Res més. De manera molt sintètica, aquests són els principals aspectes que els hi 
voldria destacar de l’informe. I resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment 
o consulta.

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies, síndic, per l’explicació. I ara passaríem al torn dels grups parla-
mentaris, començant pel de major a menor i acabant amb els grups que donen su-
port al Govern. Començaríem, doncs, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula l’il·lustríssim senyor Jordi Riba Colom.

Jordi Riba Colom

Moltes gràcies, senyor vicepresident. En primer lloc, donar les gràcies a la sin-
dicatura, i en especial o en específic al senyor Jordi Pons, el síndic encarregat de 
l’elaboració d’aquest informe, per la seva tasca i la presentació que ens acaba de fer.

En primer lloc, voldria destacar la importància de la recerca en el nostre país 
i, per tant, dels centres que tenen com a funció i com a missió dedicar-se a aquest 
objectiu. A efectes de que aquest objectiu tan lloable reïxi, és important la cura i la 
correcció en els seus procediments, tant com els propis resultats des del punt de vis-
ta de la recerca. Hauríem de procurar que aquest concepte de centres d’excel·lència 
que es comentava també fos la tònica o la característica que presidís els seus meca-
nismes de funcionament.

Entrant en el fons, voldria, en primer lloc, destacar que hi ha alguns dels ele-
ments que s’incidia en l’informe que s’han resolt, eh?, des de l’elaboració del propi 
informe o des de la detecció de les situacions a resoldre, com, per exemple, el tema 
de l’adscripció del centre, des d’un punt de vista jurídic, a l’estructura de la Genera-
litat, o el tema del pla estratègic, que també en les al·legacions presentades pel cen-
tre s’indica que ja ha estat elaborat. Per tant, diguem-ne, reconèixer també aquests 
elements en positiu.

Entrant en el fons de la qüestió, com deia, des del punt de vista del concret, dels 
comentaris elaborats en l’informe, voldria destacar quatre elements. En primer lloc, 
els de caràcter comptable. Aquesta presentació dels comptes generals és imprescin-
dible que es faci en temps i forma. En segon lloc, temes de caràcter laboral, que el 
síndic comentava, tant des del punt de vista dels criteris de contractació, la manca de 
la relació de llocs de treball, dels criteris de contractació, l’adscripció de personal; 
són elements que s’hauria de procurar resoldre amb la màxima celeritat per tal de 
contribuir a aquesta excel·lència en el funcionament dels nostres centres de recerca. 

Tercer element, referent a la contractació, des del punt de vista de contractes de 
béns i serveis. També s’indica la presència d’alguns elements que s’haurien d’haver 
fet millor. I, per tant, cal que presideixin tenint en compte aquesta normativa ja, di-
guem-ne, que permet certes flexibilitats en els centres de recerca, però ajustar-nos 
amb la màxima exquisidesa a aquests procediments de contractació. I, finalment, 
també la referència a la necessitat de que tota la documentació requerida en el Portal 
de Transparència sigui, doncs, efectivament, aportada pel centre, per l’institut, per 
tal de complir amb la normativa.

Moltes gràcies, senyor president.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Passaríem la paraula al Grup Parlamentari de VOX, al 
senyor diputat Andrés Bello, endavant.

Andrés Bello Sanz

Buenos días, y bienvenido, señor síndic. Yo sí que quería comentar alguna cosa. 
Lo primero es que llama la atención que este es un informe del año 17, y estamos en 
el año 21, ¿eh? Llama la atención.

Leo en el informe que no tramitó las cuentas de este ejercicio, del 17, a la In-
tervención General ni a la sindicatura. Entiendo que eso es parte del retraso. Y yo 
pregunto, ¿eh? –yo soy nuevo en la casa y hago preguntas que igual tienen fácil res-
puesta–: ¿esto tiene alguna consecuencia para los gestores de la institución?

Luego, pues hay una serie de..., en fin, de deficiencias, en fin, de mayor o menor 
importancia. Bueno, cosas que ya ha comentado mi compañero que me ha precedi-
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do en el uso de la palabra. Lo que me llama la atención es el número tan abultado de 
irregularidades para ser una institución tan pequeñita, ¿eh? Es pequeña, no maneja 
grandes fondos y a mí me da la impresión de que son excesivas irregularidades, ¿no?

Y luego hay un tema que a mí me parece grave, y es que han detectado una in-
compatibilidad manifiesta –lo ha comentado, ¿eh?– y que es reconocida por la ins-
titución, o sea, las incompatibilidades son bastante objetivas. Y quería preguntar si 
esto tiene alguna consecuencia o ha tenido alguna consecuencia para las personas 
que han incurrido en esta grave situación. Porque, además, bueno, pues es que se 
describe estupendamente, ¿no? Y todos entendemos lo que ha ocurrido. Y tanto para 
las personas como para la institución.

Muchas gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Passaríem ara la paraula al Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Passo la paraula a la diputada 
Montserrat Vinyets. Endavant.

Montserrat Vinyets Pagès

Sí; gràcies, bon dia. Bon dia, senyor Pons. Miri, només..., tenim poc temps i..., 
només per veure si em podria il·lustrar a veure... Aquí veig que hi ha una discussió 
perquè la sindicatura diu que té la qualitat de poder adjudicador d’administració pú-
blica. I, en canvi, aquest organisme continua, en el període d’al·legacions..., doncs 
ells continuen refermant-se en que són poder adjudicador, però que no tenen la con-
dició d’administració pública, en tant que són una fundació. I es basen en un infor-
me de la Junta Consultiva de Contractació per reafirmar-se en aquesta idea. A mi 
m’agradaria que vostè m’aclarís si efectivament, no?, vostès, en la seva condició de 
sindicatura, continuen entenent que tenen la qualitat de poder adjudicador d’admi-
nistració pública i no com a no administració pública.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Passaríem la paraula al Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, al diputat Joan Carles Gallego. Endavant.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé; gràcies, bon dia. Agrair la presentació de l’informe. Hi han algunes qüestions 
que detecto tant en aquest informe com en els altres informes dels altres centres de 
recerca, no? El tema de la presentació dels comptes, el tema del pla estratègic, el 
tema del contracte programa... Clar, estem parlant del 2017. L’altre és del 2018. No 
sé si a hores d’ara està ja corregit, aquest tema. Que a mi el que em preocuparia 
seria si ja s’ha corregit aquest tema o no, perquè, evidentment, hi ha d’haver aquests 
aspectes, no?

I l’altre que també veig coincident és el que fa referència a tot el tema de la po-
lítica de personal, que aquest és un tema que no sé tampoc si en aquests moments 
està resolt o no, però sé que aquí la solució passava per intentar establir un conve-
ni col·lectiu del conjunt dels centres de recerca de Catalunya que abordés des de 
l’especificitat del treball que realitzen aquests centres de recerca, que és específic  
i, per tant, necessita un conveni col·lectiu que adeqüi també les condicions d’accés,  
les taules retributives..., bé, totes aquestes qüestions que permetin la flexibilitat ne-
cessària, però evidentment amb un marc regulador clar, negociat, diguéssim, entre 
els representants dels treballadors d’aquests centres i el que seria el conjunt de l’Ad-
ministració, també, d’aquests centres, no? A mi, el que em preocuparia seria això, si 
ja s’ha abordat o s’abordarà o tal.

Coincideixo amb les recomanacions que situa la sindicatura, però plantejaria 
anar una miqueta més enllà pel que faria al tema de la regulació genèrica de les es-
pecificitats laborals.
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El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, el diputat Ferran Roquer. Endavant.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Síndic, li agraïm l’informe. I l’hi agraïm des d’una doble 
vessant, perquè aquests informes serveixen a la societat per saber on van els seus 
diners, on van els seus recursos i perquè la pròpia entitat, potser, des del punt de 
vista d’haver tingut una auditoria externa, sap quines coses ha de millorar. I, de fet, 
en les seves al·legacions diuen que algunes de les coses que vostès els recomanen, 
algunes de les observacions que vostès fan, les han solucionat.

De pressa. Despeses de personal, les retribucions del personal. És un institut que 
té molta despesa en personal investigador i molt poca en despesa d’estructura. Per 
tant, diríem que és un institut que actua eficientment en l’àmbit de la investigació. Si 
dividim el número de treballadors investigadors pel que cobren ens surten divuit mil 
euros. Sí que ens hauria de fer reflexionar com a país si els investigadors d’aquest 
país haurien de cobrar aquesta mitjana.

És una entitat, també, que té poques despeses d’explotació, en el mateix sentit 
que parlàvem abans de l’eficiència i de l’eficàcia de la investigació.

Els contractes, aquest contracte que vostès en parlaven. Sí que això ho haurien de 
solucionar i haurien d’intentar que no es repetís. I també el que els hi deia abans: mol-
tes de les conclusions, el propi institut en les seves al·legacions diu que estan en vies 
de solucionar-ho o que ja ho ha solucionat. Contràriament al que havíem vist en altres 
informes de l’any passat, si mirem el balanç, un balanç molt senzill, té un fons de ma-
niobra positiu. Per tant, es pressuposa que no tindrà problemes de pagament.

I una última cosa que voldria dir, ràpidament. Veig que té efectius per valor de 
3.700.000. Potser hauríem de pensar quin sistema fem servir perquè els diners pú-
blics..., les entitats que tenen diners públics que tenen excedent no hagin de pagar 
interessos al banc per tenir diners. Hauríem de rumiar, entre tots, com ho hauríem 
de fer, perquè ja ens hi anem trobant en diferents d’aquests instituts, que passa, i ara 
els bancs cobren per tenir dipòsits.

I una cosa, si la sap el síndic Pons. Té ingressos financers per valor de 9.001 eu-
ros. Sabem d’on surten?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. I, per últim, passaria la paraula al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Té la paraula el diputat Bartomeu Compte. Endavant.

Bartomeu Compte Masmitjà

Bé; molt bon dia, president, síndics, diputats i diputades. En primer lloc, doncs, 
també em cal agrair al síndic la seva feina feta a l’informe i també la seva presen-
tació.

Sobre l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, només dir que és capdavanter 
a la seva feina, no només dintre de l’ecosistema dels centres Cerca, sinó també del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Val a dir que té..., quan es classifi-
quen aquests centres per productivitat –i això ho parla a la plana web–, té un vuitan-
ta-nou per cent de la seva producció que es publica en revistes d’alt impacte científic. 
I, per tant... I val a dir que els seus documents són citats més del doble de la mitjana 
mundial. I a l’u per cent dels articles més citats en física i ciències espacials, n’hi 
trobem catorze d’aquest Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Per tant, al nostre parer, la funció social sembla que la compleix. I val a dir que 
la compleix amb escreix. És a dir, li exigim que faci recerca capdavantera i la fa, 
col·laborant en missions tan significatives com detecció d’ones gravitacionals, obser-
vatori de raigs gamma Fermi o la matriu de telescopis Txerenkov.
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Ara bé, si l’únic que coneguéssim d’aquest institut fos l’informe de la Sindicatura 
de Comptes, ens semblaria una organització completament disfuncional, amb pro-
blemes de contractació –com s’ha comentat–, problemes de personal i nombroses  
i importants irregularitats en la gestió.

És per això que recolzem la sindicatura quan apunta elements a aquest institut 
que s’han de millorar, especialment en l’àmbit de personal: no tenir una represen-
tació legal de treballadors o un instrument equivalent d’ordenació dels recursos hu-
mans, poca estabilitat ocupacional, no ret participació en beneficis, a la qual està 
obligada. Per tant, creiem que aquestes qüestions s’haurien de millorar.

N’hi ha algunes, però, que s’escapen del seu propi àmbit, com és la formalització 
del contracte programa. I aquí esperem, doncs, que la recuperació de la conselleria 
d’Universitats i Recerca anés en aquesta via. Per tant, si vostè pogués recollir aquest 
suggeriment seria important.

I a l’informe aquest jo crec que hi ha un problema de fons, com és el funciona-
ment de les institucions capdavanteres de recerca universitària, que idealment hau-
ria de ser àgil i amb tan poca burocràcia com fos possible; aquest funcionament 
xoca amb la legalitat de l’Administració pública, més enrevessada, però també més 
garantista.

Per tant, nosaltres entenem..., esperem que la llei de la ciència que la conselle-
ra Geis està preparant també serveixi per posar ordre a les carreres científiques i la 
gestió dels recursos humans de la recerca. Per tant, si fos possible recollir aquesta 
proposta, també l’hi agrairíem.

En tot cas, agrair la feina feta i sobretot casar aquests requeriments de la legisla-
ció pública i el funcionament d’un organisme com el que hem vist avui.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Gràcies, diputades i diputats. I ara, per respondre, nova-
ment té la paraula, té el torn de paraula el síndic Jordi Pons. Endavant.

El síndic Jordi Pons i Novell

Bé; moltes gràcies pels seus comentaris. Intentaré respondre els diferents co-
mentaris i qüestions que s’han formulat. Començaré pel senyor Bello. Començaré 
per ordre de les seves intervencions. Bàsicament... (Veus de fons.) Sí, però conside-
ro que no m’ha fet cap qüestió. Eren comentaris. No, aniré a intentar respondre els 
comentaris, sí.

M’he apuntat dues coses que li volia comentar. Una era: quines conseqüències té 
per als gestors el fet de que no retessin comptes ni a la intervenció ni a la sindica-
tura? Doncs, malauradament, no en té cap. I, per tant, als gestors, bé, se’ls demana 
a tots... Llavors, un cop els has fiscalitzat, normalment els anys següents complei-
xen moltes de les coses. Perquè, a vegades, no hi ha la voluntat d’incomplir, però en 
aquest cas no hi ha lliurament.

L’únic cas, en el cas d’administracions catalanes en què hi ha..., sí que hi ha un 
cost per a l’entitat –no retre comptes–, és en el cas dels ajuntaments, que, si no re-
ten el Compte general a la sindicatura el 15 d’octubre, si no recordo malament, oi?  
–15 d’octubre–, la Generalitat els hi reté els fons. I sí que és un al·licient, entenem..., 
és a dir, quan hi va haver el canvi de la normativa, sí que ja..., el 15 d’octubre potser 
no tots han retut, però al cap de poc temps, i sempre a final d’any es veu com hi ha 
uns percentatges elevadíssims de retiment. Perquè, clar, aquí sí que hi ha un al·licient 
a fer-ho bé. No a fer-ho bé, a fer lo que toca, sí; no és res excepcional, no? Però sí.

En el tema de les incompatibilitats, nosaltres ja quan estàvem allà ja vam veure 
que l’institut no havia fet res en el tema aquest de les incompatibilitats. I ells ens 
van dir que no ho sabien, que, si no, no ho haguessin deixat fer, òbviament. Tot i 
que, clar, és una excusa... Perquè, clar, tampoc no és un institut tan gran que hi hagi 
centenars o milers de persones i... Nosaltres..., la nostra percepció era que era fàcil-
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ment..., no sé com dir la paraula, que era fàcilment localitzable lo que estava passant 
allà. I, en tot cas, a posteriori tampoc han fet ni pensen fer res, perquè m’ho diuen 
a la pàgina 43 de les al·legacions. Diu: «L’IEEC únicament pot prendre nota de la 
possible causa d’incompatibilitat i informar-ne els investigadors, com ja ha fet.» Bé, 
això no és veritat. És a dir, en la meva opinió, lo que haguessin tingut de fer en el seu 
moment..., és a dir, hi ha..., són tres professors, tres persones que treballen a l’IEEC, 
que hi ha dues circumstàncies diferents: un és personal propi de l’IEEC, de l’insti-
tut, i dos són persones que, d’un d’aquests quatre grups, d’aquestes quatre unitats, 
que és formalment..., dos professors de la Universitat de Barcelona que fan part de 
la seva recerca a l’IEEC.

En el cas dels dos professors de la Universitat de Barcelona, lo que hauria d’ha-
ver fet l’IEEC és comunicar-ho a la Universitat de Barcelona perquè iniciés un expe-
dient disciplinari per una falta molt greu. I en el cas del propi treballador, entenem 
que l’hagués tingut d’obrir l’institut, aquest expedient sancionador, per la comissió 
d’una falta molt greu. Però, en tot cas, no van fer lo que corresponia. I en aquests 
moments aquest tema deu estar prescrit.

(Veus de fons.)

El vicepresident

Quan acabi de respondre el síndic els donem la paraula als diferents diputats  
i diputades, si així ho volen.

El síndic Jordi Pons i Novell

El tema de..., a la senyora..., en segon lloc, el tema sobre el poder adjudicador d’ad-
ministració pública o no administració pública. Que aquest aspecte, en primer lloc, 
cal dir que en l’actualitat, amb el canvi de la llei, ha perdut ja..., és a dir, ja no té... En 
el moment ho feien malament, però ja ha perdut la importància, perquè ja no hi ha 
aquesta distinció amb la nova llei aplicable des de..., ha entrat el 18.

A veure, aquesta era una crítica que fèiem i diem dels vuit centres. És una crítica 
que hem fet a tots els centres. A veure, entre aplicar una normativa o una altra era que 
estaven més subjectes a la llei o menys. I tots van creure que els hi era millor apli-
car menys la Llei de contractes, eh? Bàsicament és això, menys requisits. Ells tenen 
aquesta opinió. Nosaltres en tenim una altra. I ells esmenten un informe de la Junta 
Consultiva de Contractació que diu just el contrari.

L’informe de la junta diu lo que diem nosaltres, perquè nosaltres ens basem en 
aquest informe. I no sols diu lo que diem nosaltres, sinó que hem parlat amb els au-
tors de l’informe, perquè, home, quan vam començar a fer el primer centre de recer-
ca i vam veure que tots feien..., que en tots passava això, vam veure..., ens en vam 
assegurar, de lo que dèiem. Inclús vam parlar amb els autors d’aquest informe de la 
junta, que ho confirmen.

Jo crec que tot es resumeix en una frase que hi ha a la pàgina 41 de les al·lega-
cions, que hi ha el que ells diuen, és..., cap al final diuen..., això ho diu qui al·lega, que  
és l’institut, diu: «Entenem que és clar que no es pot considerar un ens de dret públic, 
sinó un ens de dret privat.» Aquí l’error és que ells es pensen..., ells volen creure’s 
que són privats, en alguns aspectes, quan són públics, i que, per tant, se’ls hi aplica 
una normativa i que, com ja els he dit al principi i s’explica molt bé, en molts aspec-
tes, per la decisió que va prendre el Parlament de Catalunya i que això és totalment 
defensable i que és una cosa que jo crec que ha afavorit els centres Cerca i la recerca 
d’excel·lència. Home, tenen un règim bastant flexible en molts aspectes, eh? Excepte 
lo que és la legislació bàsica estatal, poden fer bastant lo que creguin que han de fer. 
I, per tant, ja tenen un règim molt favorable, però aquí, en aquest cas, sí que havien 
d’aplicar tota la norma. Per tant, nosaltres ens mantenim, tot i que en l’actualitat ha 
deixat de tenir importància, perquè ja no seria rellevant, aquest aspecte.

Bé, pel que fa al tema..., el senyor Gallego també comentava alguns aspectes; un 
és el del contracte programa. En el contracte programa ells fan una al·legació que 
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venen a dir..., en el fons dirien: «I tant que volem un contracte programa, però...» 
I tenen raó, no és culpa... Aquí sí que he de reconèixer que és una observació que 
s’ha fet a pràcticament tots els centres Cerca que no tenien contracte programa, que 
és més una observació feta a l’Administració de la Generalitat, que, en aquest cas, 
no..., a partir d’un cert moment va decidir que no volia, entenem, tenir..., programar 
despeses pluriennals i, per tant, no va fer contractes programa, amb la qual cosa sí 
que nosaltres quan diem ja..., quan utilitzem la recomanació ja ho diem molt suau, 
diem «promogués», perquè ells..., no depèn d’ells; els hi diem: «Si us plau...» És un 
toc d’atenció a l’Administració de la Generalitat, que em consta –i suposo que ara 
seguirà aquesta línia amb la nova conselleria– que ja se n’han anat signant alguns. 
No sé si en aquest cas concret. Inclús a l’informe que ve després, a l’exercici..., al del 
CIMNE, el del centre d’enginyeria, a l’exercici fiscalitzat no n’hi havia, però pos-
teriorment el van signar, i així ho recollim. I crec que hi ha la voluntat, hi havia la 
voluntat des de la secretaria d’anar signant aquests contractes programa.

El tema del conveni col·lectiu. No sé en quin estat es troba actualment. Seria una 
solució, perquè nosaltres és una crítica que fem a tots els informes: que apliquen un 
conveni que no podien aplicar i que, per tant..., o n’haurien d’impulsar un de propi, 
de cada centre, o potser un d’aplicació a tots els centres, i seria una bona solució. 
Perquè, en tots aquests centres, aquí en aquest..., per exemple, en aquest. Aquest 
potser és més que en altres, però en la majoria d’aquests centres Cerca hem trobat, 
en l’àmbit de les ciències, molts incompliments en l’àmbit de personal, que, si hi ha-
gués un marc més tancat, segurament no en trobaríem tants, eh?, que si tinguessin 
aquest marc de referència.

També el tema... He de confessar que en aquest moment els ingressos financers 
de 9.001 euros no sé exactament què són, però deuen ser el rendiment d’algun pro-
ducte financer que tenien. Però ja..., si de cas, ja l’hi buscaré.

Un parell de temes que sí que li volia comentar. A vostè l’ha sobtat..., a la pàgina 
15 ha fet la divisió..., en el quadre 3 ha fet la divisió entre les dues columnes i surt 
un sou molt baix. Evidentment... No sé quina xifra ha dit, però sí, ha dit uns divuit 
mil euros, que ara m’ho estic mirant, que ja deu ser això. Aquesta xifra és enganyo-
sa. És enganyosa per dos motius. El primer motiu és que aquí, en aquests centres, 
hi ha molta rotació de persones. Hi ha moltes persones que, a vegades, treballen 
per un projecte, treballen tres mesos, és a dir, aconsegueixen projectes competitius 
i contracten i, per tant, hi ha molta rotació. I lo que no hem pogut aconseguir –i els 
hi vam demanar molt– és que aquestes vuitanta-set persones, és a dir..., això són 
persones que en algun moment van treballar allà. No hem aconseguit, no vam acon-
seguir, tot i que vam insistir molt, veure això a quant equivalia en persones a temps 
complet, perquè no hi va haver manera que ens donessin la informació.

Aquest és un motiu pel qual surt aquesta xifra tan baixa. La segona, i relaciona-
da amb aquesta, és que hi ha bastanta gent a temps parcial, d’aquests; per tant... I la 
tercera és lo que passa a tots els centres Cerca. És a dir, una part..., tota la gent que 
ve d’universitats no hi són, en aquest quadre. Aquí només hi ha les persones pròpies. 
I, per tant, totes les persones que venen –en aquest cas venen de les tres universi-
tats i del Consell Superior d’Investigacions Científiques–..., paga la universitat o el 
Consell Superior d’Investigacions Científiques. Per tant, clar, a vegades..., i això és... 
Això ho intentem recollir –que és una cosa que no ha agradat gaire als centres– en  
l’observació 14, en la qual diem..., en l’observació 14 i en la recomanació 4, per 
exemple. La recomanació 4, que veurà que està a tots els centres Cerca de l’àmbit 
de les ciències, els set que els he dit abans, diu: «Seria convenient establir un siste-
ma per a la imputació a l’institut del cost del personal adscrit que hi treballa i que és 
suportat per les entitats de procedència.»

No, això no ha d’estar als comptes, però sí informar-ne a la memòria. Perquè a 
tots aquests professors, que són els que fan la major part de la recerca, els paguen 
les universitats. I llavors, en aquest centre no, però sí en altres centres, per exemple, 
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d’àmbit de les ciències. El que en té més de Catalunya en aquests moments crec que 
és l’Icfo; són investigadors de la fundació ICREA, que són gent d’alt nivell, que co-
bren uns sous elevats. Tampoc els paguen els centres; els paga la fundació ICREA. 
Aquí, en aquest cas, no hi havia investigadors ICREA.

Per tant, quan mirem els costos..., que ells en fan molta bandera, i aquesta reco-
manació ningú l’accepta, dels centres. Ens venen a dir que no ho poden calcular. Sí 
que es pot calcular. És bastant fàcil de calcular. No ho volen calcular perquè, en el 
fons, això els hi permet donar una estructura de costos molt baixos, quan la princi-
pal feina de recerca –o una part important, eh?, no tota, però una part important– la 
fan els professors de les universitats i en suporten el cost les universitats; de centres 
com el Consell Superior d’Investigacions Científiques en aquest cas, o, quan n’hi ha, 
pels investigadors ICREA, que paga la fundació ICREA, que depèn..., ara depèn de 
la conselleria de Recerca i Universitats. Per tant, una mica el baix cost també queda 
explicat per aquests motius.

Res més, era la..., crec que he respost a totes les preguntes. Si n’hi ha alguna ad-
dicional intentaré respondre-la.

El vicepresident

Moltes gràcies, síndic. En tot cas, com que hi ha hagut alguna petició de paraula 
–el Reglament ho preveu–, si els sembla, doncs, una extensió d’un minut. Qui vulgui 
li donaria la paraula. Començant, també, si els sembla..., el Grup Socialistes? (Pausa.)  
El Grup Parlamentari de VOX, endavant.

Andrés Bello Sanz

Sí; gracias. Es por confirmar la pregunta que le he hecho y respuesta que me ha 
dado. Yo, según el informe..., dicen que la adjudicación –habla de un contrato, no 
vamos a dar datos, aparece en el informe– de los contratos mencionados hace que 
las personas afectadas incurrieran en causa de incompatibilidad. Bien. Usted mismo 
ha dicho, si me ha parecido entender bien, que sería una falta grave, ¿eh? Yo creo 
que también, pero bueno.

Y luego vemos que esta institución..., no quiero decir nada que..., es que el órga-
no de gobierno de este Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña es el patrona-
to. El patronato estaba formado por el conseller del departamento de la Generalitat 
competente en materia de investigación, dos directores generales y tres rectores de 
la universidad. Y, por lo que he entendido, ninguna de estas personas –conseller, dos 
directores generales, tres rectores de universidad– tomó ninguna medida disciplina-
ria para hacer cumplir la Ley de incompatibilidades. ¿Es así? 

El síndic Jordi Pons i Novell

El patronat no va fer res. L’únic que va fer va ser informar a posteriori els tre-
balladors.

Andrés Bello Sanz

Muchas gracias.

El vicepresident

No sé si algun altre grup parlamentari vol intervenir. (Pausa.) Entenc que no. 
Per tant, donaria les gràcies al síndic per la seva assistència i les seves explicacions 
i passaríem al següent punt de l’ordre del dia.

(Pausa llarga.)

El president

Molt bé, continuaríem...
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017

256-00055/12

Passaríem al cinquè punt de l’ordre del dia, que és el debat de l’Informe de fis-
calització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, cor-
responent a l’exercici 2017, que ens presentarà la síndica Emma Balseiro Carreiras, 
que ha estat designada a aquest efecte pel Ple de la Sindicatura de Comptes. Moltes 
gràcies per acompanyar-nos. Té la paraula la síndica Emma Balseiro.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; moltes gràcies, president. Aprofito l’avinentesa per felicitar-los, a tots els pre-
sents, tant per la seva elecció en el seu moment –o reelecció– com a diputats a 
la cambra, però també per la constitució d’aquesta Comissió de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

M’hauria agradat, però –permetin-me, no?, diguem-ne, potser un excés de con-
fiança–, haver manifestat aquesta felicitació de manera virtual, a través d’un ordi-
nador. Però les circumstàncies han fet, doncs, que estiguem aquí tots presents, amb 
independència de la situació que ens està sacsejant en els últims dies i malgrat tam-
bé les recomanacions tant de les autoritats administratives com també sanitàries. 
Perdó. Prego que em disculpin si..., per haver-me agafat, doncs, aquesta, diguem-ne, 
llibertat en expressar aquest aspecte.

Entrant en l’Informe 22/2020, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries de l’exercici 2017, que va ser aprovat el 14 d’octubre de 2020, com saben, 
aquest informe tenia com a objecte una fiscalització dels comptes anuals de l’IRTA  
en l’exercici i l’adequació a la normativa d’aplicació en els àmbits comptables, pres-
supostari, de personal i de la contractació.

L’IRTA és una entitat de dret públic, creada l’any 1985, que té la finalitat, entre 
d’altres, de contribuir a la modernització, la millora, l’impuls de la competitivitat i 
el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüíco-
la i pesquer, mitjançant el desenvolupament de programes d’investigació, la trans-
ferència de coneixement, la prestació de serveis en l’àmbit de la recerca i el suport 
tecnològic i d’assessorament a les empreses i als centres de formació del seu sector.

En l’àmbit científic, l’IRTA té el reconeixement del Centre de Recerca en Sani-
tat Animal, IRTA-Cresa, com a centre col·laborador de l’Organització Mundial de 
Sanitat Animal, i per a la investigació i el control de malalties porcines emergents i 
reemergents a Europa, i ha estat designat també laboratori de referència per la prò-
pia Organització Mundial de Sanitat Animal pel que fa a la pesta porcina clàssica. 
Col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant el campus URV-IRTA, de 
recerca agrària alimentària. I, a més, disposa de centres de treball i estacions ex-
perimentals propis i concertats per tota Catalunya. Creia que era important ressaltar, 
doncs, aquesta activitat, perquè molt sovint l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries és, si més no, per un sector ampli, desconegut pel que fa a la seva tasca.

Pel que fa als comptes anuals, el 2017 l’estructura economicofinancera i patrimo-
nial de l’IRTA era de 74 milions d’euros, amb unes pèrdues d’1,86 milions d’euros. 
La liquidació pressupostària, amb un pressupost definitiu de 43,40 milions, va regis-
trar un resultat negatiu per import d’1,44 milions d’euros.

Com a conclusió de la fiscalització realitzada, l’opinió de la sindicatura és que, 
excepte pels possibles efectes de la limitació i els fets descrits en les observacions  
2 i 3 que consten en l’informe, els comptes anuals expressen en tots els aspectes sig-
nificatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera i pressupostària de 
l’IRTA el 31 de desembre del 2017, segons el marc normatiu d’informació financera 
aplicat, i en particular amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
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L’apartat 3 de l’informe, com deuen haver pogut comprovar, recull les principals 
observacions que es desprenen del treball realitzat i de les quals destaco potser les 
següents.

Per una banda –que era una limitació en el propi treball–, l’IRTA tenia pendent 
d’incorporar i valorar part del seu immobilitzat, rebut en cessió a la seva compta-
bilitat, d’acord amb les normes de registre i valoració del Pla general comptable 
de la Generalitat de Catalunya. En l’exercici 2017, l’IRTA va fer una provisió d’1,5 
milions d’euros, d’acord amb dos informes pericials encarregats per l’entitat, per a 
la cobertura d’una reclamació per danys valorada per la contrapart en 5,63 milions 
d’euros. Atesa, doncs, la sentència condemnatòria del 2016 –per tant, doncs, un any 
abans de la fiscalització–, la important diferència entre els imports, la sindicatura 
considera que aquesta provisió era insuficient. En l’exercici 2017 no es disposava de 
cap contracte programa pluriennal on s’estableixin les relacions entre el Govern i 
l’IRTA, com fixa la llei del propi IRTA, i cada any es formalitza, això sí, un conveni 
de col·laboració amb el DARP pel qual es fixa el pla d’actuació.

Pel que fa a les despeses de personal, en l’exercici 2017 l’IRTA no disposava 
d’una plantilla prefixada i aprovada pel seu consell d’administració que inclogués to-
tes les places que s’havien d’ocupar i el seu règim retributiu. Llevat del règim general 
que establia el conveni col·lectiu, no hi havia cap normativa específica dels càrrecs 
de comandament que regulés la creació, les funcions i la determinació dels comple-
ments salarials. La competència per decidir les retribucions del personal corresponia 
al director general, però dins del marc del règim retributiu general aprovat pel con-
sell d’administració del propi institut. No obstant això, el director fixava i atribuïa 
complements al personal que prèviament no havien estat aprovats ni delimitats pel 
propi consell. Així, el 2017 aquests complements corresponents a cent un treballa-
dors van sumar poc més de 230.000 euros.

S’ha constatat també que seixanta-dues persones van cobrar complements de 
càrrec per valor de 237.000 euros sense que estiguessin aprovats també pel consell 
d’administració. L’IRTA aplicava a onze funcionaris adscrits el complement de destí 
específic propi de l’estructura retributiva funcionarial, i alhora, de forma incorrec- 
ta, els conceptes retributius de conveni i altres complements no previstos en la nor-
mativa.

Pel que fa a la contractació administrativa i als convenis, la sindicatura considera 
que en l’exercici fiscalitzat l’IRTA tenia la condició de poder adjudicador d’admi-
nistració pública. I, per tant, els procediments de contractació no haurien d’haver-se 
regit per les instruccions internes de l’ens, sinó plenament pel text refós de la Llei de  
contractes del sector públic. Aquest fet, doncs, va originar diverses incidències des-
crites a l’informe.

En quatre expedients, es va constituir la garantia definitiva abans de la proposta 
d’adjudicació. I, així mateix, en cinc expedients es van evidenciar incompliments 
de requisits formals i de notificació preceptius. Es van detectar divuit casos amb 
incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o el 
tipus de contractes, que suposen un incompliment de l’article 85, de l’apartat 2, del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic. I, en conseqüència, es considera 
que hi va haver un fraccionament indegut del contracte.

L’entitat no publicava ni els convenis ni els contractes de menys de cinquanta mil 
euros, contràriament al que estableix la legislació en matèria de transparència, accés 
a informació i bon govern. Així mateix, en el propi informe es recullen un seguit de 
recomanacions que, en opinió de la sindicatura, doncs, poden contribuir a millorar 
la gestió de l’IRTA.

En aquest sentit, deixo, doncs, les seves consideracions per a tot allò que consi-
derin oportú.

Gràcies per la seva atenció.
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El president

Moltes gràcies, síndica. A continuació, donarem el torn als grups parlamenta-
ris per a les seves intervencions. Iniciaríem la intervenció amb els grups de major a 
menor. I, per tant, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, el senyor diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bon dia, síndica Emma Balseiro. Gràcies per l’informe. Una 
salutació a tot el personal i als síndics de la Sindicatura de Comptes.

Per fer, llançar algunes preguntes, algunes reflexions. Crec que és positiu que 
avui fem diferents informes relacionats sectorialment –centres de Cerca–, perquè 
hi ha algunes conclusions que segurament ens poden ajudar, a vegades, a que no 
ens passi allò de que sembla que anem tapant forats i no mirem, a vegades..., potser 
nosaltres no tenir una visió de conjunt de solucions que podem donar.

Primer de tot, evidentment –ja ho ha dit–, reivindicar la importància de l’IRTA,  
per la seva extensió territorial i per ser un motor de canvi del sector agroalimenta-
ri. Jo crec que tot el sector agroalimentari del nostre país hauria d’estar impregnat 
per la filosofia IRTA, d’innovar i d’aplicar tecnologia. Tots els sectors de l’econo-
mia, però el sector agroalimentari, especialment. Que s’està fent. Per tant, ho hem 
de seguir fent.

Tenen un resultat negatiu. No ho ha dit, ho dic jo, dic: hi ha hagut una baixada de 
l’aportació pública de l’IRTA, que segurament fa que també hagi tingut dificultats, 
que tanqui en negatiu. I, curiosament, té més ingressos dels privats, de les col·labo-
racions privades que fan, que de la Generalitat. Per tant, no és una entitat subvenci-
onada, que sí, però que també fa una feina pública de col·laboració amb privats, amb 
empresaris i persones, explotacions, importantíssima i amb una repercussió territo-
rial, no sempre a les grans capitals, que ajuda també a la cohesió territorial –tam-
bé. Per tant, és..., per nosaltres és fonamental donar-li suport. Però donar-li suport 
també vol dir complir amb la legalitat i esmenar les deficiències que han assenyalat 
aquí.

Jo crec que tenim un problema, eh? Hem de donar, jo crec, unes recomanacions 
als centres Cerca, clares, sobre quina és la legalitat a aplicar. No pot ser que les al·le-
gacions... A mi em va agradar molt llegir-me la resposta a les al·legacions de l’enti-
tat, a veure què és el que respon. No pot ser que l’IRTA, que és un gran centre de 
recerca, amb un director que és una persona molt vàlida, ens contestin que no saben 
que la legalitat..., que ells no s’han de regir per la Llei de contractes del sector pú-
blic, a aquestes alçades de la pel·lícula. Per tant... I aquesta resposta la trobem en un 
percentatge molt elevat dels informes. Per tant, jo crec que aquí cal una recomana-
ció i unes directrius molt clares a totes les entitats dependents, totes les entitats que 
s’han de regir pel..., que són sector públic. Que l’Amat abans deia: «Públic o privat?» 
Això ha d’estar molt clar. No podem..., o sigui... I, per tant, jo crec que també en-
llaço aquesta nova llei que s’ha de fer, de recerca..., home, doncs que, quan la fem, 
hi hagi també una instrucció de la sindicatura o una ajuda de la sindicatura, de dir: 
«Escolti, no ho emboliquem més, perquè ja hi ha molta autonomia i molta capacitat 
de fer coses.»

Per últim –i acabo–, només li volia preguntar: la sentència..., a dia d’avui, tenim 
ja l’import de la sentència? Perquè diu que és condemnatòria, però no tenim l’im-
port.

Per últim, crec que també hauríem de millorar en el control del compliment. No 
sé si vostès, el Parlament o el Govern, han de ser els que han de vetllar pel control 
del compliment de tot això que van..., de totes les irregularitats que han trobat.

Moltes gràcies, i disculpin pels trenta segons de marge.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Té, tot seguit, la paraula el portaveu del Grup Parlamen-
tari de VOX, el senyor diputat Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Sí; buenos días, señora Balseiro. Bienvenida y muchas gracias por sus explica-
ciones.

Aunque aparecen diecinueve observaciones y cinco recomendaciones, yo me voy 
a centrar en dos de ellas, que me parecen más importantes. Una es la número 16, 
donde habla de algo que también ha comentado el orador predecesor, sobre la con-
tratación pública. Nos habla de que han detectado expedientes y facturas, con una 
suma de 429.811 euros, en los que no se ha seguido el procedimiento de contratación 
público. Me parece mucho dinero.

Y luego, la segunda observación es respecto a la número 12, donde leo..., habla 
también de, bueno, pues..., también un asunto que ha comentado sobre el que se ha 
pagado de más a algunas personas. En total, lo que se ha pagado indebidamente es 
de 158.606 euros. Y leo su informe, dice: «La irregularidad descrita en este punto 
podría dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente.»

La institución, pues, hizo una serie de observaciones. Ustedes nos dicen en su..., 
en el punto 5.2, que las observaciones que les han parecido válidas las han tenido en 
cuenta y las que no, no. Por tanto, entiendo que este comentario que han puesto en 
su informe es porque creen, efectivamente, que estos 158.606 euros se han pagado 
irregularmente y que pueden dar lugar a ser perseguidos administrativa y judicial-
mente.

Mi pregunta es: si el órgano de administración de esta institución... Estamos ha-
blando del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, que nos dicen 
que está formado por un consejo de administración cuyo presidente es el conseller de  
agricultura, ganadería, pesca y alimentación, y el vicepresidente, el conseller del 
departamento competente en materia de investigación y universidades. La pregunta 
es: ¿le consta que estos dos consellers, como presidente y vicepresidente del consejo 
de administración de esta institución, hiciesen lo que usted ha recomendado en su 
informe?

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Tindria, tot seguit, la paraula la portaveu del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
la diputada Montserrat Vinyets. Té vostè la paraula.

Montserrat Vinyets Pagès

Gràcies. Bon dia, senyora síndica. Miri, jo li volia preguntar, amb relació a 
aquesta sentència condemnatòria del 2016, que va donar lloc a aquesta quantifica-
ció dels danys i perjudicis en una quantitat que entenem que és elevadíssima, no? 
–3 milions i escaig de milions d’euros–, a la que haurem de sumar els interessos de 
demora, que en quantitats de..., com a imports de la principal d’aquest tipus, doncs, 
poden ser quantitats astronòmiques. La meva pregunta –i disculpi’m si no ho he 
sabut veure al seu informe– és, si aquesta quantitat s’ha pagat o no, efectivament, 
com condicionarà aquesta quantitat aquest ens, d’acord?, el futur d’aquest ens. I si 
aquest tipus d’entitats tenen subscrites pòlisses de responsabilitat civil per fer front 
a aquest tipus de sentències que els condemnen a pagar aquests imports. I si és el 
cas que aquí hi havia subscrita alguna pòlissa d’RC.

També, amb relació als..., aquest esment que vostès fan que, efectivament, doncs, 
el règim retributiu s’havia d’aprovar pel consell d’administració i es van prendre 
decisions totalment al marge del consell d’administració i al marge de convenis 
col·lectius. M’agradaria que ens aclarís, aquests pagaments, a quin concepte obeïen. 
Perquè no ho he sabut veure, del seu informe, sí?
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I llavors, en tercer lloc, també vostès ressalten el fet que en una adjudicació es va 
utilitzar com a criteri adjudicador el fet..., quantificar, no?, puntuar el que s’hagués 
implantat el servei a licitar. La meva pregunta és si de la seva experiència, doncs, 
aquesta nota a avaluar per atorgar una adjudicació, si vostè ho havia vist abans o és 
una cosa que normalment no es fa constar a les clàusules administratives.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té, tot seguit, la paraula el portaveu del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, el senyor Joan Carles Gallego. Senyor Gallego...

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé; doncs agrair l’informe i la presentació de l’informe i el treball que heu rea-
litzat per fer-lo.

En aquest informe, clar, jo el que constato és que hi han alguns problemes con-
crets de gestió, tant economicocomptable com en el tema de personal, no?, tot i 
que..., en aquest cas, per exemple, aquí ja sé que hi ha un conveni col·lectiu especí-
fic per als treballadors de l’IRTA des de l’any 2008. Però després, a l’hora de ges-
tionar-lo, sembla ser que des de la direcció del centre no acaben de gestionar ni el 
conveni que ja tenen. I també, pel que fa, diguéssim, a algunes de les normatives de 
gestió comptable i tal, no?

Clar, jo aquí el que constato és que en aquest centre..., cosa que també passa en 
altres centres d’aquests de recerca i tal, aquests centres altament especialitzats, que 
justifiquen una alta autonomia de gestió. Clar, aquesta alta autonomia de gestió ha 
d’anar acompanyada, d’una manera o altra, d’un elevat grau de formació dels res-
ponsables d’aquests centres perquè s’adeqüin a les normes de gestió comptable, de 
gestió de personal i tal, perquè, si no, acabem tenint problemes com els detectats en 
les observacions, no?

Per tant, jo crec que una de les recomanacions seria que, des de l’Administració, 
des del Govern, tot i garantir, evidentment, l’autonomia de gestió, tot i garantir el 
contracte programa pluriennal que doni l’estabilitat al funcionament d’aquests cen-
tres, atengui sobretot la formació necessària dels gestors d’aquests centres perquè 
puguin fer les coses ben fetes, tant en la gestió de personal com en la gestió econo-
micofinancera o comptable dels centres. Perquè, si no, aquests problemes veiem que 
es van repetint en els diferents centres de recerca.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Té, tot seguit, la paraula..., bé, la diputada repre-
sentant del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Senyora diputada Mercè Es-
teve, té vostè la paraula.

Mercè Esteve i Pi

Molt bon dia, president. Membres de la Sindicatura de Comptes... En primer lloc, 
vull agrair a la Sindicatura de Comptes la gran tasca fiscalitzadora dels comptes, 
de la gestió econòmica i del control de l’eficiència del sector públic de Catalunya.

Ens trobem, com hem estat parlant fins ara, davant d’aquest informe relatiu a 
l’exercici 2017, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. I, a més, 
doncs, per aquesta sindicatura..., per verificar que aquests comptes siguin vigents i, 
en tot cas, apropiats i vinculats a la normativa vigent.

També vull, volem felicitar l’IRTA pel desenvolupament dels programes d’inves-
tigació, transferiment del coneixement, prestació de serveis en l’àmbit de recerca i al 
suport tecnològic, i també, doncs, evidentment, en l’assessorament de les empreses 
i totes les empreses del sector, tan necessaris avui en dia.

Com dèiem, estem sotmesos a aquest informe de fiscalització, però també hem 
vist en l’informe que l’IRTA ja es va sotmetre a una auditoria financera sota la di-
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recció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i en aquesta ja s’ex-
pressava una opinió favorable.

Entrant a la fiscalització pròpia d’aquest informe, es consideren una sèrie d’ob-
servacions, que són les que hem estat parlant. Però en destaqueu aquestes dues, 
que..., principalment la segona, respecte a que tenia pendent d’incorporar i valo-
rar tot aquest material, tot aquest patrimoni immobilitzat, rebut en cessió a la seva 
comptabilitat. Ens consta –com ja heu dit també– que l’IRTA ja ha iniciat en aquest 
2020 el procés corresponent per poder donar d’alta els esmentats actius.

I, respecte a aquesta observació 3, en l’exercici que l’IRTA va fer aquesta provisió 
d’1 milió i mig, ja ens diu que la va fer d’acord amb els informes pericials encarre-
gats per la pròpia entitat per a la cobertura de la reclamació judicial. Però sí que és 
veritat, com hem dit, que la va fer inferior a la demanda presentada per la societat re-
clamant. Però també ens consta que l’IRTA ja ha augmentat la provisió a 4.300.000 
euros, ajustant-la a la resolució inicial dictada, però sense compartir en absolut el 
seu pronunciament. Per això, també ha presentat un recurs d’apel·lació en defensa de 
la seva posició processal, mantinguda en primera instància.

També hem vist que, tot i la majoria d’observacions que s’expressen en aquest 
informe, els comptes expressen la imatge més fidel del patrimoni i de la situació fi-
nancera el 31 de desembre del 2017, així com els resultats dels fluxos d’efectiu de la 
liquidació pressupostària corresponents a aquella data.

I respecte, també, al que parlàvem, les despeses de personal i de la contractació 
administrativa dels convenis, se’n deriven tota aquesta sèrie de recomanacions, que 
és evident que n’han de fer cas. Però són una sèrie de recomanacions que s’han in-
troduït de caràcter de millora, de proposició o d’estudi per tenir un millor control  
i salvaguardar els seus actius, no?

Finalment, doncs, tota la sèrie d’al·legacions i aclariments que presenta donen 
una resposta i posen de manifest les actuacions respecte a aquestes observacions 
i recomanacions. I, una vegada analitzades i valorades de nou per la sindicatura, 
veiem que s’estimen i es resolen. Per tant, per una banda, tenim les més destacades, 
que queden resoltes, i les altres, com a recomanacions, que també...

El president

Hauria d’anar acabant, senyora diputada.

Mercè Esteve i Pi

...s’estimen.
Bé; per finalitzar, agraïm la tasca del síndic i la contribució a l’exigència de la 

transparència en la gestió que porten a terme les administracions públiques.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I, per acabar, té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, la senyora diputada Lluïsa Llop. Si us plau, 
té vostè la paraula.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bon dia, diputades, diputats. Gràcies a l’equip de la sin-
dicatura que avui ens acompanya, als síndics Salazar, Pons; en aquest cas, també, en 
l’informe concret, a la síndica Emma Balseiro. Com sempre, gràcies per l’informe, 
per les seves explicacions i per aquest debat que es genera, que jo crec que al final  
és el que és altament enriquidor i que ens ajuda a aprofundir més en aquests infor-
mes de fiscalització que ens presenten.

En aquest punt –ho han explicat tots els que m’han precedit– abordem l’informe 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, un informe de l’any 2017. 
I, abans de parlar pròpiament d’ell, a mi m’agradaria posar en valor la tasca fona-
mental i cabdal que fa l’IRTA com a motor de recerca, com a motor de transferència 
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de coneixement, d’innovació per al sector agroalimentari. Un institut, a més a més, 
que està implantat de forma extensa en el territori i que això contribueix a generar 
aquest coneixement en el territori i, per tant, a la cohesió territorial. I ens sembla una 
eina absolutament imprescindible i cabdal per al país i per al sector agroalimentari, 
que ho necessita.

Entrant pròpiament ja a la tasca de l’informe de la sindicatura i fent-ho més glo-
balment... Perquè ho posava en relleu el síndic Pons: observem en aquesta comissió 
el mateix conflicte diverses vegades, quan parlem dels centres de recerca. Com que 
ara, entre el final de la legislatura anterior i avui començant per aquí, hem anat trac-
tant diversos informes relatius als centres Cerca, ens trobem amb una sèrie de ca-
suístiques que es repeteixen en tots. Per tant, no és només l’informe de fiscalització 
aquest puntual, sinó que jo crec que fil per randa podríem, en diferents graus, anar 
trobant el mateix, gairebé, en tots els informes que hem trobat.

Per tant, ens sembla que seria imprescindible que aquestes casuístiques..., amb 
uns centres Cerca que és evident que tenen unes característiques especials, que te-
nen tota una sèrie de requisits en la gestió de contractació de personal, de gestió 
del talent. Que no vol dir que no hagin de tenir un marc, evidentment, regulat i que 
compleixin amb la normativa que els és marcada, però sí que ens sembla que és im-
prescindible que... I estem segurs, eh?, que la consellera Geis està treballant en una 
nova llei de la ciència, de recerca, que ha de donar aquest marc, que doni la suficient 
flexibilitat, però també que requereixi, evidentment, com no pot ser d’altra mane-
ra, que compleixin amb la normativa. Però que establim, d’una vegada per totes, un 
marc que acabi amb aquesta casuística complexa que ens passa a tot arreu. 

De forma molt ràpida, i en mig segon, coses més concretes que es marquen en 
aquest informe. És evident que compartim les recomanacions i conclusions que en fa 
la sindicatura. De fet, les mateixes al·legacions de l’IRTA ja va reconeixent-les, totes 
elles, perquè explica què ha pogut solucionar, què no era ell que tenia la problemà-
tica, sinó, per exemple, en el cas de la incorporació i valoració de l’immobilitzat, ja 
expliquen que és que els hi falten títols de cessió d’una altra administració. Per tant, 
és el mateix IRTA qui va explicant quines casuístiques s’ha trobat i per què no ha 
complert aquí. I entenem que ha de donar compliment a les recomanacions que fa la 
Sindicatura de Comptes, com no pot ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té de nou la paraula, per a la rèplica, la senyora síndica,  
senyora Emma Balseiro. Té la paraula.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

Sí; gràcies, president. Provaré de donar resposta a les preguntes que se m’han 
plantejat o a algun dels comentaris també que s’han expressat.

Efectivament, no?, jo crec que és veritat que la sindicatura hauria de recoma-
nar..., que l’obligació de la sindicatura és no només fiscalitzar, sinó, a més a més, 
doncs, recomanar, fer recomanacions orientades precisament a millorar la gestió i 
a corregir aquells aspectes que són esmenables o que s’esmenen directament en el 
treball de fiscalització de la pròpia sindicatura.

En el cas de la contractació, però, és veritat que l’últim text refós de la Llei de 
contractes del sector públic ha superat aquest debat que hi havia, especialment entre 
els centres de recerca, i la pròpia aplicació o no, o la pròpia interpretació que ells 
en feien, de l’aplicació de la pròpia legislació en matèria de contractes. I en aquest 
sentit, doncs, des del 2018, com comentava abans el síndic Jordi Pons, aquest de-
bat s’ha acabat, ha quedat superat. I, per tant, ara tothom ha d’aplicar directament 
i plenament el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Per tant, queden 
suprimides les instruccions internes i, en conseqüència, tothom ha d’aplicar, efecti-
vament, les mateixes normes al respecte.
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Precisament per això no vam entrar en una recomanació en aquest sentit, per-
què ja pensàvem que, tenint en compte que estàvem fiscalitzant l’exercici 2017, el 
següent ja era d’aplicació plena el propi text refós; doncs ni vam entrar en fer una 
recomanació al respecte. Això sí, sí que va quedar clara l’observació que se’n feia.

Respecte a la pregunta em penso que de l’observació 16, que es comentava, no?, 
en la que es va detectar que la suma de diversos contractes menors i unes factures en 
concret superava, diguem-ne, el llindar de la contractació menor. Doncs al final és 
bàsicament el que ja observem, no? En aquests casos hauria calgut un procediment 
dels previstos en la legislació contractual i, en conseqüència, doncs, haver agrupat 
alguns d’aquests per tal d’adjudicar-lo mitjançant un procediment negociat, obert o 
d’altres previstos en la legislació.

Respecte a l’observació 12, que el que fa és..., respecte als complements que van 
cobrar onze persones, sí, efectivament, en compliment de l’article 35 de la Llei de 
la Sindicatura de Comptes, vam deixar constància del que, al nostre entendre, i òb-
viament amb tota la prudència al respecte, pensàvem, que hi podia haver fets que 
eren perseguibles administrativament o judicialment. Però, en qualsevol cas, també, 
com consta al propi informe, això correspon a les autoritats competents en la matè-
ria. I, per tant, en aquest sentit, judicialment correspondria al Tribunal de Comptes, 
que és qui té..., qui és l’autoritat d’enjudiciament. I, per altra banda, doncs, adminis-
trativament no sabem..., jo no puc dir en aquests moments si es van prendre, o no, 
mesures al respecte.

Respecte a l’impacte o la conseqüència de la reclamació que mencionava en el 
recull d’observacions, dir que, com deuen haver vist, en l’apartat..., nosaltres el que 
fem és, bàsicament, centrar-nos en l’efecte comptable que té aquesta demanda que es 
va formular contra l’IRTA. No entrem, en cap moment, a valorar si una de les parts 
té més raó que una altra. Ni hi entrem ni ho analitzem. L’únic al que ens limitàvem 
era a l’efecte comptable. I, en aquest sentit, consideràvem que la provisió que s’havia 
registrat, doncs, era, a la vista de la demanda que hi havia i de la primera sentència 
que hi va haver també, insuficient.

En l’apartat 2.7, però, com deuen haver vist, com a fets posteriors ja incorporem 
que, efectivament, l’IRTA va tenir en consideració la recomanació de la pròpia sin-
dicatura, que li va manifestar durant el propi treball de camp. I, en aquest sentit, el 
2019 ja van incorporar una nova provisió més propera, diguem-ne, a l’import recla-
mat. Com està a hores d’ara? La veritat és que no l’hi sabríem dir. Sé que l’IRTA va 
recórrer, com és també la seva obligació, no?, fins a esgotar totes les instàncies judi-
cials que pertoquen. I, en aquest sentit, suposo que fins que..., sabem que la justícia, 
doncs, és ferma, però també molt lenta. I, en aquest sentit, suposo que en el futur 
sabrem exactament com queden les coses.

No sé si hi ha alguna pregunta que se m’ha quedat en l’aire. Si no, jo els... (Veus 
de fons.) Sí; perdó... (Montserrat Vinyets Pagès demana per parlar.)

Montserrat Vinyets Pagès

Jo li he preguntat com funcionaven a nivell de... Quan hi ha sentències de danys 
i perjudicis, si aquests organismes tenen pòlisses de responsabilitat civil o..., com 
es fa això? És a dir, a aquest organisme l’han condemnat a pagar una quantitat eco-
nòmica que és molt elevada. Aquests organismes tenen pòlisses de responsabilitat 
civil pròpies? O hi ha una pòlissa de responsabilitat civil que és de la Generalitat? 
O... Com funciona això? Perdoni, ho dic des del desconeixement, perquè no sé com 
funciona.

La síndica Emma Balseiro Carreiras

En aquests moments, la veritat és que no l’hi sabria dir. De l’IRTA, en particular, 
no? Perquè cadascú, doncs, té plena autonomia per tal d’actuar en aquest sentit. Però 
igualment, a la vista, però, del que nosaltres vam revisar, això era una responsabilitat 
directa que assumia directament l’IRTA. Per tant, no hi havia una responsabilitat ci-
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vil que contemplés situacions similars. I per això, doncs, va ser activada, diguem-ne, 
aquesta..., dotada, millor dit, aquesta provisió. No sé si és això, si és el que em pre-
gunta o no, exactament. (Veus de fons.) Gràcies, doncs.

El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies, síndica Balseiro, per la seva presentació d’aquest 
informe i per la seva tasca a la sindicatura i la participació en la comissió d’avui.

Passaríem al sisè punt de l’ordre del dia, que jo m’absentaré novament de la 
Mesa. 

(Pausa.)

El vicepresident

Seguim, doncs, amb l’ordre del dia, amb aquest sisè punt.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci 
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent 
al 2018

256-00057/12

Amb aquest sisè i últim punt de l’ordre del dia, que és el debat de l’Informe de 
fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics 
en Enginyeria, corresponent al 2018, que ens presentarà altre cop el síndic Jordi 
Pons i Novell, que és el ponent de l’informe. Per tant, sense més dilacions, passem 
la paraula, passo la paraula per presentar l’informe al síndic Jordi Pons. Endavant.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies. Bé, el treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fisca-
lització del compte de pèrdues i guanys, de les inversions i de l’endeutament del 
consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, el CIMNE, i la 
revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comp-
table, pressupostari, de les despeses de personal i de la contractació.

Aquest centre és un consorci creat per la Generalitat de Catalunya i la Universi-
tat Politècnica de Catalunya l’any 1987. La seva activitat s’emmarca en l’àmbit dels 
mètodes numèrics i les seves aplicacions per resoldre problemes d’enginyeria. Com 
els dos centres..., com en els dos informes que s’han presentat fins ara, el CIMNE és 
un centre de recerca de Catalunya. En aquest cas, seria més gran que el primer que 
hem vist, que l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, perquè té uns ingressos 
d’explotació i unes despeses al voltant dels 12 milions i mig. Però seria d’una mida, 
d’una dimensió més reduïda que el que acabem de veure en el cas de l’IRTA.

Com en tots els informes, en l’apartat 3 la sindicatura hi recull les principals 
observacions que s’han derivat de la fiscalització efectuada i del conjunt d’observa-
cions que s’hi recullen. I jo els hi voldria destacar les nou següents.

La primera és que el CIMNE participava directament i indirectament en diverses 
entitats. Les cinc entitats participades majoritàriament pel CIMNE presentaven un 
patrimoni net negatiu. El centre no tenia registrat cap deteriorament de la participa-
ció ni dels préstecs participatius en l’empresa CIMNE Tecnologia, Societat Anòni-
ma Unipersonal, de 700.000 euros i 902.661, respectivament. En els seus comptes 
anuals del 19, el CIMNE va modificar els saldos del 18 i hi va incloure aquesta de-
preciació. Per tant, va solucionar aquest problema en els comptes de l’any 18.

En segon lloc, el CIMNE no disposava de tarifes aprovades pel consell de govern 
per a l’establiment de preus dels projectes no competitius. Potser una de les coses 
–i així abans es passarà a la següent observació–..., diferenciar..., potser de la lectu-
ra, a vegades, costa en alguns casos de seguir la diferència entre projectes competi-
tius i no competitius. Els projectes competitius són els projectes en què es presenten 
diferents centres, universitats, fons públics. Bàsicament, són de la Generalitat, de 
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l’Administració de l’Estat o de la Unió Europea. I els projectes que aquí en diem «no 
competitius» són projectes que es fan amb competència en el mercat, ja pot ser per 
una empresa o per una altra administració pública. Aquí, en aquest cas, l’observació 
feia referència als projectes no competitius.

En tercer lloc, el centre no disposava d’una relació de llocs de treball o un instru-
ment equivalent d’ordenació dels recursos humans aprovada pel consell de govern.

En quart lloc, les taules salarials de l’exercici 2018 inclouen forquilles retributi-
ves, tret d’algunes categories amb retribució única. Les diferències retributives entre 
el límit inferior i el superior de les categories tenen una forquilla retributiva que os-
cil·la entre el deu i el 33,3 per cent, sense que s’indiquin els criteris que han de servir 
per determinar la retribució. A més, a les taules salarials tampoc no s’hi estableixen 
quines són les característiques i requisits dels diferents nivells, ni els criteris que han 
de servir de base per a la classificació dels treballadors en els diferents nivells de 
cada grup i per a la promoció entre els diferents nivells.

En cinquè lloc, el CIMNE no havia aprovat unes taules retributives o criteris ob-
jectius per determinar les retribucions a percebre pels investigadors de la Universitat 
Politècnica que treballaven en el centre en projectes no competitius.

En sisè lloc, en l’exercici fiscalitzat hi havia seixanta persones de la Universitat 
Politècnica que feien activitats de recerca en el centre, però únicament s’havia for-
malitzat l’adscripció en vint casos. I a l’informe s’explica, en el cas de la normativa, 
que la Llei de la ciència, per poder desenvolupar..., aquests professors per poder des-
envolupar tota la seva activitat de recerca o part de la seva activitat de recerca en un 
altre centre, com el CIMNE, havien d’estar formalment adscrits en aquest centre.

En setè lloc, el centre abonava a la UPC una compensació per a aquests profes-
sors que hi dedicaven una part del seu temps a fer recerca.

Lo que s’establia –i la crítica que fa la sindicatura– és que sols lo que pagava..., 
lo que contribuïa el CIMNE a la UPC era només amb el vint per cent de la part de-
dicada a recerca, que es considera que és el quaranta per cent dels temps d’aquests 
professors. I, per tant, sols compensava el vuit per cent del sou. En opinió de la sin-
dicatura, això s’hauria de fer en funció del temps real que cada professor de la Po-
litècnica dedica al CIMNE.

En vuitè lloc, destacaria que en alguns dels contractes revisats s’han detectat de-
terminades incidències que suposen un fraccionament indegut dels contractes.

I, per últim, la darrera observació que destacaria és que el CIMNE no va forma-
litzar expedients de contractació per les compres realitzades en l’exercici fiscalitzat.

Finalment, també a l’informe es recullen un conjunt de recomanacions, de les 
quals jo destacaria les dues següents. La primera recomanació és que el centre 
hauria de fer una anàlisi de l’activitat, l’organització, la gestió i la situació econo-
micofinancera de les entitats en què participa i adoptar, si escau, les mesures de ra-
cionalització necessàries.

I la segona recomanació que voldria..., a la qual voldria donar un especial èmfasi, 
seria que l’import que el centre abona a la Universitat Politècnica pel personal de la 
universitat que hi treballa s’hauria de revisar tenint en compte la seva dedicació al 
centre i el cost real d’aquest personal, no únicament abonant lo que els hi deia abans 
del vuit per cent del seu..., del cost d’aquest professorat.

Res més pel que fa a aquest informe. Resto a la seva disposició per a qualsevol 
dubte o aclariment que hagi pogut sorgir tant de la lectura que n’hagin fet com de 
la meva exposició.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, síndic. A continuació, el torn dels grups parlamentaris, comen-
çant pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat 
Jordi Riba.
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Jordi Riba Colom

Moltes gràcies. Agrair de nou al síndic Pons la tasca de fiscalització, en aquest 
cas, del CIMNE, per la seva presentació avui en la comissió.

Permetin-me que comenci pel final de la seva intervenció, que feia referència a 
la racionalització de l’estructura derivada del CIMNE. Com deia, al CIMNE par-
ticipen fins a cinc entitats de les que, diguem-ne, penja majoritàriament..., amb la 
participació, com dèiem, del CIMNE. És imprescindible, en l’àmbit de la recerca, 
que tinguem i assumim els criteris de flexibilitat necessaris per tal de que no només 
les funcions de recerca, sinó també la de prestació de serveis en l’àmbit de l’empresa 
siguin una realitat i ens puguem adaptar. No obstant això, és veritat que a l’Adminis-
tració seguim, a vegades, la tendència de consolidar estructures que probablement 
resten, després d’un temps, de la seva utilitat en la seva funcionalitat. I, per tant,  
és recomanable dur a terme sovint aquestes tasques de racionalització i de replan-
tejar-nos si les estructures de què disposem són les més efectives, les més eficients. 
I, per tant, recollim, diguem-ne, des d’aquest punt de vista, la recomanació, i la vo-
lem, en aquest sentit, destacar.

Destacar també el fet de que, a les al·legacions presentades pel CIMNE, una de 
les primeres qüestions que s’indiquen és que han recollit les recomanacions i les 
indicacions de les observacions de la sindicatura, de l’informe del síndic i que, per 
tant, han procedit ja a una revisió interna dels procediments. Volem posar de ma-
nifest aquesta qüestió des del punt de vista de la bona voluntat i diligència per part 
del centre a l’hora d’aplicar-ho. I, entrant en el fons de la qüestió, de nou els matei-
xos comentaris que esdevenen, en aquest sentit, transversals, pel que constatem en 
diferents centres.

Política laboral. Ens tornem a trobar amb diferents qüestions similars a les que 
hem vist en els informes precedents, referents a qüestions de comitè, de conveni, 
la falta de relació de llocs de treball, no regulació dels overheads, selecció, proce-
diments, dèficits en els procediments –malgrat en aquest cas haver-hi un acord del 
consell de govern en el qual s’estableixen, no s’han seguit sempre aquests procedi-
ments de selecció de personal–, taules de retribucions i, finalment, també en refe-
rència a les contractacions o compres.

A conseqüència d’això... I per això exigíem o demanàvem o plantejàvem la im-
portància de l’excel·lència, també en la gestió. Han tingut en aquest cas la conse-
qüència de reintegraments en el cas d’algunes subvencions, precisament per haver 
considerat despesa no elegible alguna referent a compres i a complements salarials, 
perquè no s’havien complert estrictament els procediments establerts.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, té la paraula, pel Grup Parlamentari de VOX, 
el senyor Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Bueno, pues en esta institución vemos que el número de observaciones –veinti-
dós– y de recomendaciones –nueve–..., y, además, la entidad de algunas de ellas me 
hace pensar que la gestión es bastante –en mi opinión– deficiente, ¿no? Porque algu-
nas son muy evidentes, ¿eh? Algunos..., la praxis contable deja bastante que desear.

Voy a mencionar una. No creo que tenga más importancia, pero que yo creo que 
ilustra bastante esto que he dicho, ¿no?, de la mala gestión contable y, en general, ad-
ministrativa, que es el punto 14. Es una anécdota, ¿eh? El punto 14 dice: «El encargo 
de colaboración del vicepresidente ejecutivo» –creo que el nombre está delante, no 
lo voy a mencionar– «estaba firmado solo por él.» Es decir, actuaba de responsa-
ble del proyecto, de perceptor y de vicepresidente ejecutivo del CIMNE, hecho que 
genera un conflicto de intereses. Es que es tan evidente... Esta es la teoría de Juan 
Palomo. Firmo..., de todo, ¿no? Entonces, esto yo creo que denota una mala praxis.
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Y, si me va a permitir mi compañero de fila –creo que se llama señor Gallego–, 
le voy a coger una idea que me ha parecido muy buena, y yo creo que, si me permi-
te... (Veus de fons.) ¿Sí? Un poquito solo. He mencionado el origen. Y es que yo creo 
que la impresión que da es que falta formación a las personas que tienen que hacer 
estas cosas, ¿no? Porque yo creo que es que son errores muy evidentes.

Este..., y enlazo también con el informe anterior. Este informe es del 2018, y aquí 
la señora Balseiro, que nos ha comentado antes, ha dicho que el 2018 ya acabó la 
duda de si se aplicaba o no la Ley de contratos del sector público. Parece que en este 
caso ya se aplicaba y sigue habiendo errores yo creo que..., repito, yo creo que de for-
mación. Porque, vamos, ha mencionado usted el fraccionamiento. Pues yo creo que 
son cosas que..., posiblemente la gente incurre en estos errores porque no lo sabe. 
Quiero creerlo, ¿eh?

Muchas gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputat. A continuació, pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la diputada Montserrat Vi-
nyets. Endavant.

Montserrat Vinyets Pagès

Gràcies, president. Miri, jo li volia preguntar amb relació al CIMNE i a les em-
preses participades per aquest ens. Vostès en el seu informe fan constar que aquestes 
empreses participades tenen un patrimoni net negatiu, no?, i que això el CIMNE no 
ho reflecteix en els seus números.

I alhora també parla de l’atorgament de préstecs participatius. Potser no va..., 
no està estrictament en el que és objecte de les seves funcions, no? Però m’agrada-
ria que ens il·lustrés una mica en què..., en si és adequat o no l’ús d’aquests préstecs 
participatius, en tant que el risc queda limitat. I com valora vostè, doncs..., si ens ho 
pot aclarir més, com valora vostè això, que no es tingui en compte l’estat real de les 
empreses participades i l’ús recurrent –perquè veig que s’ha utilitzat en dues vega-
des– dels préstecs participatius.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula, del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, el senyor diputat Gallego.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé; doncs agrair al síndic la presentació d’aquest informe i el treball realitzat.
A veure, evidentment, ni qüestiono la importància dels centres de recerca  

–ni molt menys– ni el gran paper, diguéssim, que estan fent. I jo crec que són cen-
tres realment d’excel·lència, amb una important contribució al desenvolupament 
científic, a la recerca, etcètera. Però el que estem constatant és que hi han problemes 
de gestió, de gestió tant laboral com de gestió econòmica, financera, comptable, no? 

I, més enllà de les recomanacions concretes o dels punts concrets, jo crec que 
aquí, si volem garantir que aquests centres de recerca vagin millorant la seva capa-
citat, hem de fer també tots plegats –en aquest cas el Govern– els esforços necessa-
ris per garantir que la gestió, tant la laboral com l’econòmica, financera, comptable, 
sigui també d’excel·lència. Perquè, si no, això acaba repercutint negativament en el 
propi funcionament del centre, sigui en els temes laborals, que poden haver-hi pro-
blemes, o sigui en els temes també de la gestió de la contractació, etcètera, no?

Per tant, diguéssim, per mi..., crec que la recomanació seria que el Govern 
atengués la bona millora de la gestió, sigui des dels punts de vista de la formació 
dels tècnics, o també dels processos de selecció dels equips directius, diguéssim, 
d’aquests centres, que han de tenir tota la flexibilitat, tota la capacitat d’adaptar-se a 
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les seves necessitats, però que cal fer-ho amb enorme pulcritud, que crec que deixa 
de desitjar, segons veiem en els informes.

I res més, i gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. A continuació, té la paraula, pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, el diputat David Saldoni.

David Saldoni i de Tena

Molt bé, moltes gràcies. I gràcies també, doncs, per les explicacions.
En aquest informe, com mencionava el síndic, hem vist que hi han tot un seguit 

d’observacions i recomanacions que bàsicament les podríem agrupar també en l’àm-
bit del pla estratègic o, diguem-ne, d’accions del propi centre: els temes d’immobi-
litzat, les entitats participades, els preus, relacions de personal i també temes de  
contractació, temes que són molt recurrents, pel que vaig veient en molts d’altres 
dels centres que es van comentant.

Per tant, aquí sí que el que hem de valorar, després també, són les al·legacions 
rebudes per part del centre, on el que fa és informar també de la correcció i de la 
voluntat de millora que hi ha en tots aquests aspectes. Per tant, hi ha una part en el 
tema estratègic on s’explica, doncs, la voluntat que hi ha hagut d’explicar-ho en l’àm-
bit del contracte programa. També es fa molta menció al tema del contracte progra-
ma, i no és culpa seva, sinó que és culpa, en aquest cas, de la Generalitat, que no feia 
contractes programa en aquests centres.

També el que hi ha en tot l’àmbit de les entitats participades, com s’ha volgut fer 
aquesta millora també..., l’any 19 ja es va canviar el tema del préstec participat, els te-
mes que hi han hagut relacionats amb aquests pesos. El tema de preus i de taxes tam-
bé ha sigut un dels aspectes millorats en el futur. I, per tant, en aquests moments ja  
en la seva pàgina web hi veiem, doncs, gran part d’aquestes taxes, com estan esta-
blertes algunes i quins preus tenen marcats.

Per tant, també és important poder valorar, després de l’any 18, que és el que es-
tem veient en aquest moment, l’àmbit de millora que hi ha hagut. Per tant, en aquest 
sentit podem veure, doncs, com en el tema també de les aportacions dineràries que 
hi han es van fent explicacions en cada un d’aquests aspectes.

Jo crec que, en resum, al final el que es denota és que hi ha una relació un xic 
desdibuixada entre..., òbviament, entre el centre i la UPC, que òbviament, doncs, és 
una part del seu braç executor, quan fan tota la part de recerca. I, per tant, algunes 
de les coses que es mencionaven aquí són aspectes de millora que hi haurien d’haver 
en aquesta relació entre la UPC i el CIMNE. I, per tant, això poder-ho anar millo-
rant en aquests temes que fan falta.

Crec que l’evolució és positiva. També hem de valorar, en aquest cas, les men-
cions en l’àmbit de recerca, la transparència que hi ha hagut. I un dels aspectes a 
comentar també és que en el balanç veiem, per exemple, que els deutes en aquests..., 
als deutors, pugen gairebé a 7 milions d’euros, no?, o més de 7 milions d’euros, que 
representen gairebé totes les subvencions i totes les vendes que fan en un sol exer-
cici. Per tant, m’imagino que deuen cobrar a llarg termini, o deuen cobrar allò..., a 
més de cent vint dies, probablement, tot i que això és una foto de 31 de desembre. 
I també, en aquest cas, l’aportació que..., en aquest cas, la venda dels 7 milions, més 
o menys, que fan anualment en diversos programes, molts d’ells relacionats amb la 
indústria –això ho hem de valorar molt positivament–, com també en temes euro-
peus i internacionals, doncs, tot aquest aspecte fa molts anys també que està estancat 
al voltant d’aquests 7 milions. I probablement és de les feines també que s’han de fer 
en l’àmbit de millora a dintre del centre. Però creiem que l’evolució, en aquest cas, 
també és positiva, però valorar aquests aspectes.

Gràcies.



DSPC-C 51
15 de juliol de 2021

Sessió 2.1 de la CSC  28

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. I per acabar les intervencions dels grups té la paraula, 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, la diputada Irene Aragonès. Enda-
vant.

Irene Aragonès Gràcia

Moltes gràcies, president. En primer lloc, com no podia ser d’una altra manera, 
agrair al síndic Pons la seva minuciosa descripció, com també la seva presentació 
avui d’aquest informe.

Catalunya ocupa la quarta posició de l’espai europeu de recerca. I si Catalunya, 
d’alguna manera, pot ocupar aquesta posició, és gràcies també a les institucions 
Cerca, com és també el CIMNE. No obstant, malgrat que sigui una institució cap-
davantera pel que fa a la recerca, l’informe de la sindicatura, com ha apuntat, marca 
espais de millora rellevants en la seva gestió. I proposa, tal com ha indicat, fins a 
nou recomanacions, que, sens dubte, els gestors i responsables del CIMNE ja n’han 
pres nota per tal de corregir aquestes deficiències.

De fet, ja veiem alguns punts de millora. El 2019 ja es formalitza el nou contrac-
te programa entre el CIMNE i la Generalitat durant el període 20-23. I també recor-
dar que és responsabilitat de la Generalitat assegurar-se que tots els centres Cerca 
disposin d’aquests contractes programa i que es renovin quan toca.

I de ben segur..., també volem afegir que la recuperació de la conselleria de Re-
cerca i Universitats ajudarà també a posar ordre en l’àmbit de la recerca. No obstant, 
hi ha punts on el deure de la fiscalització de la sindicatura sembla xocar una mica 
amb la realitat del funcionament d’una institució de recerca com el CIMNE. Un 
exemple molt clar, una observació, és l’observació número 19, que apunta que hi ha 
aquesta quarantena de persones que realitzen activitats de recerca al CIMNE sense 
estar-hi adscrits de forma formal. Qualsevol que conegui el funcionament del món 
de la recerca entendrà perfectament l’argumentat en les al·legacions del CIMNE,  
quan expliquen que això es deu a la participació d’aquest personal en projectes de 
recerca específics, amb una adscripció del personal al projecte i no al CIMNE.

També són especialment rellevants les observacions i al·legacions pel que fa al 
CIMNE per tal de comercialitzar i difondre la seva recerca. Ho és perquè, malgrat 
que siguem molt bons en recerca bàsica, encara tenim deures pendents en la transfe-
rència del coneixement i recerca aplicada. I ens calen moltes més institucions com el 
CIMNE, que siguin capaces de convertir aquesta recerca en projectes empresarials 
que ens permetin competir en una economia basada en el valor afegit i el coneixe-
ment, i no pas en la reducció de costos laborals i la precarietat. I en resum, president 
–acabo de seguida–, compleix la..., el CIMNE –pensem, eh?–, estem convençuts que 
compleix la seva funció social. Ho fa amb èxit i, a més a més, sense cap tipus de 
perjudici. No obstant, tal com destaca el seu informe, tot sovint xoca amb la legalitat 
comptable que el regeix, no?

I nosaltres plantegem que, com a legisladors i com a legisladores que som, ens 
hem de preguntar quines fórmules podem trobar entre tots per tal d’assegurar aquest 
bon funcionament de les institucions capdavanteres de la recerca universitària i tam-
bé agilitzar i desburocratitzar tant com fos possible la seva gestió.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Gràcies, diputats i diputades. I ara novament passo al-
tre cop la paraula al síndic Jordi Pons. Endavant.

El síndic Jordi Pons i Novell

Moltes gràcies. I moltes gràcies pels seus comentaris. Hi ha tres aspectes que 
voldria comentar. El primer és..., en el tema de la participació en diferents empre-
ses, amb moltes..., directament només en dues, però indirectament en bastantes, i en 
total en cinc, amb una participació majoritària..., i el tema dels crèdits participatius. 
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Com es recull en l’informe –i ho he intentat explicar i potser no ho he explicat prou 
bé–, aquesta situació quan ells reben..., fan els comptes anuals del 18, quan els hi 
fan l’auditoria –que la recollim aquí–, l’auditoria privada, els hi diuen tot lo que te-
nen malament i els hi fan una opinió molt dura. Llavors, quan nosaltres fiscalitzem 
el CIMNE, quan veiem això i fiscalitzem el CIMNE, els preguntem que com és que 
ho tenen..., que no ho van corregir en els comptes del 18, perquè era..., és que és evi-
dentíssim que tenien una situació que havien de corregir. I llavors, lo que fan és, en 
els comptes del 19, ho corregeixen. Per tant, la situació..., és a dir, comptablement ja 
està, està solucionat, ja ho van corregir ells mateixos el 19.

Això –també jo vull pensar i abans ho comentava, també, crec que la síndica 
Balseiro– és un dels aspectes positius de la sindicatura. A vegades, el sol fet de que 
anem a una entitat ja corregeixen algun aspecte. És a dir, seguim trobant errors, 
però... Per exemple, en aquest informe, en diferents llocs es diu: «Escoltin, l’any 20 
això ja ho fan bé.» O: «L’any 20 han aprovat això que no tenien.» És a dir, també 
vull pensar que fem una tasca que, quan hi anem, arreglen coses. Jo crec que sí; a la 
majoria dels ens hi ha la voluntat de solucionar els aspectes, eh? N’hi ha altres que 
discrepen i tenen opinions diferents. Per tant, aquest tema està solucionat compta-
blement, eh?

L’opinió..., és a dir... I això és una cosa que la Llei de la ciència i la tecnologia 
promou també, és que hi hagi relació amb el sector privat, que hi hagi transferència 
de coneixement. La fórmula que opta és, mitjançant aquesta creació d’empreses, que  
està totalment permesa..., nosaltres la recomanació, a més, és en el sentit que és  
que potser n’hi ha moltes i que potser alguna se l’haurien de replantejar. Tot i que ells 
en les seves al·legacions diuen que no, eh? Però bé, és l’opinió de la sindicatura, és  
la que es recull en aquesta recomanació.

Pel que fa... Ho comentava el senyor Gallego i també ha sortit quan he presentat 
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i també quan..., amb l’IRTA: el tema dels 
esforços per a la gestió. És a dir, potser ha quedat la sensació de que la Generalitat 
els té una mica deixats de la mà de déu i que no els ajuda en res, ni res. Això tam-
poc és així. Per exemple, aquí... I abans me n’he oblidat i ho volia comentar. I així, 
mira, aprofito per comentar una cosa que hi ha a la pàgina 10.

Vist ja aquest problema, al cap dels anys des de la Generalitat ja se’n van ado-
nar, que o per manca de formació o per no manca de formació o per una lectura 
interessada..., la Generalitat... L’any 2017 hi ha un document interessant que es va 
fer arribar a tots els centres –del juny del 17–, que és signat per la directora general 
de Pressupostos, per la interventora general i pel secretari d’Universitats i Recerca i 
també per la directora general de Funció Pública, en el qual..., es feia un document 
que era, que es titulava «Règim especial en matèria de recerca i criteris interpre-
tatius aplicables per als centres de recerca i per a la fundació ICREA», en el qual, 
almenys..., és a dir, que potser se’ls podia ajudar més, se’ls diria: «Escoltin, hi ha 
certes coses... Vostès tenen una normativa singular, que l’expliquem. Però hi ha una 
sèrie de coses que han de complir, eh?» I en aquest document se’ls hi posaven –i està 
bastant ben explicat– coses que havien de fer i com les havien de fer, eh?

Una altra cosa és que inclús un centre dels que vam fiscalitzar –i no diré quin 
és– va dir: «Ai, no sabíem que existia aquest document.» Home, sí que ho sabien, 
perquè els hi vam fer arribar a tots, eh?, no... Una altra cosa és lo que van fer. Per 
tant, és a dir..., que potser s’hauria d’incidir més, des de..., i ara que hi haurà..., dic, ja 
es feia des de la Secretaria, eh?, d’Universitats. I ara es seguirà fent, sense cap mena 
de dubte, des de la conselleria. Però, inclús des de la Direcció General de Pressu-
postos, des de Funció Pública i des de la intervenció, hi ha una preocupació perquè 
aquests centres facin les coses lo millor possible, eh? I, per tant, voldria destacar que 
no se’ls ha deixat...

Llavors, voldria parlar sobre l’observació 19 i l’al·legació a l’observació 19. Per-
què potser ho he entès malament, i ja estic cansat perquè ja portem unes hores aquí 
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i amb la mascareta, tots a vegades... A veure, jo potser he entès malament la seva in-
tervenció i, per tant, em disculparé si és així, però... Ho estic buscant. Aquí, sí. Tinc 
aquí l’al·legació a l’observació 19.

En primer lloc, voldria destacar que la sindicatura tenim un..., és a dir, jo crec 
que els funcionaris que fiscalitzem..., que he de dir que la sindicatura està organit-
zada en departaments, i cada un dels departaments sectorials fiscalitza un aspecte. 
Per exemple, jo estic en el departament en què es fiscalitzen, per exemple, les uni-
versitats, la majoria dels centres de recerca en funció de la seva adscripció, els temes 
de la recerca. I, per tant, home, jo diria que tenim alguns dels principals experts en 
com funcionen les universitats comptablement i en els àmbits de la recerca, de co-
neixement, com funciona el sistema; jo crec que hi ha gent que en sap molt, realment 
molt, que faria un molt bon paper, inclús, com a gerent d’alguna universitat.

Humilment, jo també conec el sistema, perquè jo soc del cos de catedràtics 
d’universitat i abans estava a l’altra banda i sé com funcionen tots els ajuts compe-
titius, tots els ajuts no competitius, com funciona exactament la Llei de la ciència 
i com funciona la Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya.

Lo que es diu a l’al·legació a l’observació 19 és pitjor que l’observació 19. Perquè, 
si fan lo que diuen aquí i van fer veure que no ho veien, és vulnerar la Llei d’incom-
patibilitats i vulnerar la Llei de la ciència. Per tant, l’al·legació que fan a l’observació 
19 jo crec que se’ls hi va escapar, perquè estan reconeixent que estan fent una cosa 
expressament prohibida per la llei, per la Llei de la ciència i per la Llei d’incompa-
tibilitats.

Per què? A veure, la Llei orgànica d’universitats i després la Llei d’universitats de 
Catalunya, però la LOU en l’article 83 promou, inclús promou que hi hagi transfe-
rència de coneixement del professorat amb el sector, és a dir, transferència de conei-
xement, ja sigui amb empreses privades o amb el sector públic. Llavors, això cada 
universitat ho organitza a la seva manera. Però atenció, a veure, a la universitat, dels 
projectes competitius i dels no competitius, i crec que de manera molt raonable..., és 
un concepte que deuen haver vist que apareix a tots els informes dels centres Cerca, 
que són els overheads o els cànons. La universitat, dels projectes competitius i dels 
no competitius, se’n queda un percentatge, home, per sufragar les despeses generals 
de la pròpia universitat, una cosa que és molt raonable.

El fet de que la investigació es faci a la Politècnica o al CIMNE té conseqüències 
en tema d’aquest cànon, per exemple. Llavors, què permet, la Llei de la ciència? Per-
met que hi hagi gent que faci la seva recerca a la universitat o gent que adscrigui la 
seva recerca a un altre lloc. Però, si tu no estàs adscrit al CIMNE, no pots treballar 
pel CIMNE, has de treballar per la universitat i has de fer recerca a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. No s’hi val quan m’interessa vaig allà i quan m’interessa 
vaig aquí.

Per tant, en l’al·legació a l’observació 19 ens estan dient: «Nosaltres, porque lo va-
lemos, vulnerem la Llei d’incompatibilitats.» Perquè aquestes quaranta persones no 
podien fer res al CIMNE. Ho havien de fer, si podien, a la universitat. Perquè això 
no és una consultora, o no hauria de funcionar com una consultora, sinó que hauria 
de treballar complint la Llei de la ciència.

Ja està. No tinc cap més comentari.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, síndic. No sé si els grups parlamentaris volen fer alguna inter-
venció, una segona intervenció. No? (Pausa.) Doncs ho deixaríem aquí, en aquest 
sisè punt, agraint les explicacions i la presentació de l’informe per part del síndic 
Jordi Pons i de la síndica Emma Balseiro.

En tot cas, moltes gràcies i bon dia. I ara el president torna a agafar les regnes 
de la comissió.

(Pausa.)
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El president

Molt bé. Moltes gràcies. Ja per acabar, per anar acabant, sabem que la Mesa ha 
de fixar un termini per presentar les propostes de resolució congruents amb els in-
formes que han estat objecte... La Mesa hem..., bé, la Mesa que hi havia, eh?, hem 
comentat la proposta i plantejàvem l’establiment d’un termini de cinc dies, seguint 
una miqueta també el que hem constatat amb el lletrat, el costum, diguem-ne, que hi 
havia al respecte. Per tant, des de la Mesa faríem la proposta d’establir un termini de  
cinc dies per presentar aquestes propostes de resolució als informes que acaben  
de presentar els síndics. Per tant, això ho establim. Molt bé.

I a aquest efecte també, com saben, hem convocat per ara mateix una mesa de 
la comissió amb els portaveus de la comissió per determinar l’ordre del dia de la 
propera comissió. I, per tant, demano als membres de la Mesa i als portaveus que es 
quedin un moment, si són tan amables, per poder procedir a fer això. A la resta de  
diputats i diputades, agrair-los la seva assistència, la seva col·laboració en aquesta 
primera comissió que presideixo.

I suspenem la sessió, que no la concloem, perquè la clourem en la celebració de 
la propera, quan donem curs, diguem-ne, a les propostes de resolució que acabem 
de comentar. Per tant, moltes gràcies i molt bon dia.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i un minut.
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