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N OTA RES U M

Nota resum de l’informe 25/2021, relatiu a la Fundació Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018
Barcelona, 22 de desembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 25/2021, relatiu a la Fundació
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), exercici 2018, en compliment del
seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 23 de novembre del 2021.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització del Compte de resultats
d’ICREA, de la gestió de l’activitat i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és
d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació.
ICREA va ser constituïda per la Generalitat de Catalunya i per la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI) el 31 de gener de 2001. El seu principal objectiu és contribuir
a la captació i retenció de talent internacional mitjançant un procés de selecció
d’investigadors basat en el mèrit científic i contribuir significativament a l’excel·lència en la
recerca.
El personal investigador contractat per ICREA realitza la seva activitat en centres de recerca
o universitats amb els quals ICREA formalitza convenis d’adscripció perquè els seus
investigadors s’integrin en els diferents equips i projectes. Durant l’exercici 2018 ICREA va
tenir contractats 266 investigadors.
L’any 2018 ICREA, segons el seu Compte de resultats, va tenir uns ingressos i unes
despeses d’explotació de 28,70 M€.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• L’any 2018 ICREA no disposava de conveni propi ni estava adscrita a cap conveni
col·lectiu. Tanmateix, aplicava parcialment el XIII Conveni col·lectiu d’àmbit estatal pe r a
centres d’educació universitària i investigació, tot i que aquest conveni no és d’aplicació
a les fundacions que hagin estat creades, participades o tutelades per les administracions
públiques.
• En l’exercici 2018 ICREA no tenia una relació de llocs de treball o un instrument equivalent
d’ordenació dels recursos humans formalment aprovat pel Patronat.
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• Les taules retributives aplicades per ICREA el 2018 no havien estat aprovades pel
Patronat, com corresponia d’acord amb els Estatuts. L’any 2018 el Patronat d‘ICREA no
havia aprovat la política retributiva del seu personal no investigador que n’inclogués les
diferents categories i la retribució.
• No constava l’autorització de compatibilitat en tots els casos en què corresponia fer-ho
d’acord amb la normativa reguladora de la matèria.
• El nombre de llocs de la convocatòria ICREA Sènior 2018 per a la incorporació de nou
personal va ser superior al límit de la taxa de reposició que corresponia d’acord amb la
normativa aplicable.
• El juny del 2021 la informació publicada per ICREA en matèria de personal i en matèria
de subvencions en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern, era incompleta.
• De la revisió del Programa ICREA Acadèmica es desprenen diversos incompliments
referits a la normativa de subvencions, al contingut de les bases reguladores i a la
convocatòria de l’any 2018. També s’han detectat incompliments de la normativa de
subvencions referits a la concessió dels premis i subvencions, al seu pagament i a la seva
justificació.
• De la revisió dels dos expedients de contractació no menor tramitats en l’exercici 2018 es
desprenen diversos incompliments de la normativa de contractació referits al contingut
dels plecs de clàusules, a la valoració de les ofertes i a la formalització de les
adjudicacions.
• En la revisió de la contractació menor s’han detectat quatre proveïdors que van prestar
serveis de forma recurrent. Aquesta incidència ha donat com a resultat l’elusió dels
requisits de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien
correspost. Per aquest motiu, constitueix un fraccionament indegut del contracte i, en
conseqüència, un incompliment de la normativa de contractació.
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions que, en
opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns dels aspectes assenyalats en
l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament
informatius. L’informe es pot consultar a
www.sindicatura.cat.

2

