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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 12/2021, relatiu a l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca, exercici 2019
Barcelona, 2 de setembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 12/2021, relatiu a l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), exercici 2019, 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 13 de juliol del 2021.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització del Compte del resultat
econòmic patrimonial de l’AGAUR, de la gestió de les subvencions i la revisió del compliment
de la legislació aplicable en els àmbits comptable, del personal, de les subvencions i de la
contractació.
D’acord amb els seus estatuts, correspon a l’AGAUR l’execució d’accions establertes en el
Pla de Recerca de Catalunya i de programes de beques i ajuts, de préstecs i subvencions i
d’altres activitats de foment i suport de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica
i de la innovació tecnològica de Catalunya.
L’any 2019 l’AGAUR, segons el seu Compte del resultat econòmic patrimonial, va tenir
uns ingressos de gestió ordinària de 148,74 M€ i unes despeses de gestió ordinària de
149,67 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:

• El Protocol de condicions laborals de l’AGAUR, signat el 2006 i modificat el 2015, no
comptava amb l’informe favorable conjunt del departament competent en matèria de
funció pública i del departament competent en matèria de pressupostos, el qual té caràcter preceptiu i vinculant d’acord amb les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat.

• L’any 2019 l’AGAUR no disposava d’una relació de llocs de treball o d’un instrument
equivalent de gestió dels recursos humans.

• El registre comptable de les subvencions de l’AGAUR no s’ajusta a l’establert en el Pla
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.
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• El conveni de col·laboració formalitzat el febrer del 2019 amb la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació per col·laborar en les tasques de promoció de dues convocatòries gestionades per l’AGAUR amb una despesa de 45.980 €, en realitat és un contracte
de serveis subjecte a la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic,
que s’hauria d’haver adjudicat seguint els procediments aplicables.

• Dins d’Altres despeses de gestió ordinària s’inclouen subvencions directes atorgades
sense seguir el procediment establert per la normativa vigent i fora de l’objecte social de
l’AGAUR a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’Institut Privat d’Estudis Món Juïc i
a l’Euroregió Pirineus Mediterrània, de 6.000 € cadascuna.

• En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències que constitueixen un fraccionament indegut del contracte.

• De l’anàlisi de les bases de les convocatòries i del procediment d’atorgament de les subvencions es destaquen les observacions següents:
• Aplicació de criteris de valoració addicionals no previstos en les bases i la convo-

catòria de la subvenció SGR 2017-2019.
• Aplicació de fórmules per a la distribució dels ajuts no previstes en les bases i convo-

catòries de les subvencions SGR-2017-2019, Ajuts predoctorals 2019 i INTERLINGUA
2019.
• Aplicació de criteris de valoració i d’assignació del nombre d’ajuts no ponderats en les

bases d’INTERLINGUA 2019 i Ajuts predoctorals 2019, respectivament.
• Puntuacions atorgades per les comissions d’avaluació no motivades en els casos

d’INTERLINGUA 2019 i UNIDISCAT 2018.
• El conveni formalitzat l’any 2018 entre l’AGAUR i la Universitat de Vic – Universitat

Central de Catalunya (UVic-UCC) relacionat amb el curs acadèmic 2018-2019 preveia
una aportació de l’AGAUR de 204.304 € i de la UVic-UCC de 23.903 €. D’acord amb la
normativa, la concurrència en la concessió de subvencions no és preceptiva si les
subvencions tenen assignació nominativa en els pressupostos de despeses. L’esmentada aportació a la UVic-UCC no tenia una assignació nominativa en el pressupost de
la Generalitat de Catalunya, per tant, a parer de la Sindicatura era una subvenció directa
atorgada sense seguir el procediment establert per la normativa vigent.
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.
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