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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 14/2021, relatiu a l’Institut Català Internacional
per la Pau, exercici 2019
Barcelona, 2 de setembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 14/2021, relatiu a l’Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP), exercici 2019, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 13 de juliol del 2021.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l’ICIP de l’exercici
esmentat per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat l’entitat va desenvolupar la
seva activitat d’acord amb la normativa que li era d’aplicació.
L’Institut Català Internacional per la Pau va ser creat per la Llei 14/2007, del 5 de desembre,
com a entitat pública de caràcter institucional i independent. El seu objectiu és promoure la
cultura de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui
un paper actiu com a agent de pau al món. En l’exercici fiscalitzat es relacionava amb el
Govern per mitjà del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
El 31 de desembre del 2019 l’Estat de liquidació del pressupost de l’ICIP presentava uns
drets liquidats d’1.024.276 € i unes obligacions reconegudes d’1.059.207 €, amb un resultat
pressupostari després d’ajustaments de 120.608 €.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat 3 de l’informe, és que, excepte pels fets
descrits en les observacions 1 i 2, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’ICIP a 31 de desembre
del 2019, i també dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data.
A continuació es resumeixen algunes de les observacions més rellevants que es desprenen
de la fiscalització realitzada:
• L’ICIP no va reconèixer obligacions en el capítol 4 del pressupost de despeses per
10.966 € pel pagament final de la subvenció Entitats 2016-2017. En el càlcul del resultat
pressupostari ajustat tampoc va incloure 44.174 € per les desviacions de finançament de
la resta de subvencions. En conseqüència, el resultat pressupostari abans d’ajustaments
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hauria de ser de 45.897 € negatiu i el superàvit de finançament de l’exercici després
d’ajustaments de 65.468 €.
• D’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, el 31
de desembre del 2019 l’ICIP hauria d’haver fet una provisió de 73.686 € per les subvencions atorgades Entitats 2017-2018 i R-ICIP 2016-2017 de les quals resta pendent el
compliment d’alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixen dubtes quant al seu compliment futur. El resultat de l’exercici i el resultat d’exercicis
anteriors estarien, doncs, sobrevalorats en 36.750 € i 36.936 €, respectivament.
• El director de la institució tenia un contracte laboral d’alta direcció. La Sindicatura
considera que aquesta contractació no és adequada a la naturalesa d’entitat de dret
públic de l’ICIP.
• L’ICIP ocupa part d’un edifici propietat d’un tercer que el té llogat a la Generalitat de
Catalunya. El 2019 l’ICIP no havia formalitzat cap contracte de sotsarrendament amb la
Generalitat per la seu ocupada ni assumia cap mena de despesa de l’edifici, ja fos
d’espais d’ús propi o d’ús comú.
• L’ICIP no disposava d’un inventari general i únic de l’immobilitzat. Als efectes comptables
treballava amb dos llibres auxiliars en fulls de càlcul.
• En la revisió dels contractes menors s’han detectat incidències relacionades amb la
contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic
contracte pel fet d’estar relacionades amb contractacions successives per cobrir
necessitats recurrents o previsibles. Aquestes incidències van donar com a resultat
l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que
haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del
contracte i, en conseqüència, un incompliment de l’article 86.2 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic i dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector
públic.
• En relació amb les subvencions, algunes de les observacions més significatives són les
següents:
• L’ICIP va excedir el termini de sis mesos des que es van publicar les convocatòries en

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que es van resoldre, fixat en les bases
de les convocatòries Entitats 2019 i R-ICIP 2019.
• L’ICIP no tenia establert cap procediment per validar o segellar els justificants de

despeses presentats pels beneficiaris per comprovar que en cas de concurrència de
subvencions no se superava el cost de l’actuació subvencionada, d’acord amb allò
que preveu l’Ordre ECO/172/2015, del 3 de juny.
• Una part de la despesa justificada pels beneficiaris de les subvencions Entitats 2016-

2017 i Entitats 2017-2018 corresponia a personal en nòmina dels beneficiaris que
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justificaven aquesta despesa mitjançant les nòmines dels treballadors sense identificar
el percentatge d’imputació al projecte de cadascun dels treballadors.
• Pel que fa al compliment de la normativa de transparència, el febrer del 2021 el Portal de
la transparència de l’ICIP no incloïa la informació actualitzada referida a retribucions del
personal, en contra del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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