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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 5/2021, relatiu a la Fundació Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), exercici 2018
Barcelona, 9 de juny de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 5/2021, relatiu a la Fundació
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), d’ara endavant IL3,
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 18 de maig del 2021.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització del Compte de resultats de
l’IL3, la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits
comptable i del personal i la fiscalització de la gestió dels cursos.
La finalitat de l’IL3 és el desenvolupament d’un canal de relació entre la Universitat de
Barcelona (UB) i la societat que permeti donar resposta a les necessitats dels ciutadans
relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la UB.
L’any 2018 l’IL3, segons el seu Compte de resultats, va tenir uns ingressos d’explotació de
18,65 M€ i unes despeses d’explotació de 17,59 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’article 129 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa
que les fundacions han de modificar els seus Estatuts per incloure-hi a quina administració pública s’adscriuen. Els Estatuts de l’IL3 vigents el novembre del 2020 no incloïen
aquesta previsió.
• D’acord amb els seus Estatuts, l’IL3 té la condició de mitjà propi de la UB i de les entitats
del Grup UB que així ho prevegin en els seus estatuts. Ara bé, el reconeixement estatutari
de la condició de mitjà propi en els estatuts socials, que és un requisit formal que cal
complir, no és suficient per ser mitjà propi d’un poder adjudicador, sinó que cal que es
compleixin de forma efectiva i acumulativa els requisits fixats en la normativa de
contractació pública vigent en cada moment. De l’anàlisi realitzada tenint en compte la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sindicatura considera que
la presència de dues entitats privades amb ànim de lucre (Grup Banc de Santander i
BBVA) podria qüestionar la consideració de l’IL3 com a mitjà propi de la UB i de les
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entitats del Grup UB i, en conseqüència, qüestionar també els encàrrecs de gestió
subscrits entre la UB i l’IL3.
• L’any 2018 l’IL3 no disposava d’un conveni laboral propi i aplicava un conveni del qual
quedava expressament exclòs.
• A parer de la Sindicatura, en relació amb els convenis d’encàrrec de gestió entre la UB i
l’IL3, les autoritats laborals podrien declarar l’existència d’una cessió il·legal de treballadors prohibida per l’article 43.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, del 23 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, pels motius següents:
perquè la UB assumeix efectivament el pagament dels salaris dels treballadors de l’IL3
que són objecte dels convenis i de les despeses que es puguin derivar d’acomiadaments
i demandes relacionades amb els contractes formalitzats; perquè IL3 queda exempta de
tota responsabilitat per les conseqüències de tota mena derivades d’accidents de treball
de les persones contractades; perquè la UB assumeix una part molt significativa de la
responsabilitat i de l’organització dels encàrrecs que s’encomanen a l’IL3, i perquè l’IL3
no exerceix els poders empresarials que li són propis, que exerceix realment la UB.
• La Sindicatura ha observat incompliments en la Normativa establerta per la UB pels
cursos de postgrau i extensió universitària amb títol propi i en la Regulació econòmica
dels cursos impartits per l’IL3 aprovada pel Patronat relacionats amb la retenció i el
repartiment dels superàvits dels cursos, amb l’aprovació dels descomptes en els preus
de matrícula, amb l’autorització de canvis en la memòria inicialment presentada a
l’Agència de Postgrau i amb els límits de les retribucions per direcció.
• L’IL3 no havia signat cap contracte ni document d’encàrrec amb els professionals que
van participar com a directors, docents, coordinadors o tutors en els diferents cursos. A
més, en moltes de les factures revisades no es mostra el detall del docent, les hores, el
preu de l’hora ni els dies d’impartició.
• L’IL3 no informava la UB de les retribucions satisfetes als professors de la UB a l’efecte
del control de les retribucions màximes del professorat establertes pel Reial decret
1450/1989, del 24 de novembre, sobre retribucions màximes del professorat universitari.
• L’IL3 registra les adquisicions d’elements d’immobilitzat com a despesa i no inclou els
elements adquirits en l’inventari d’immobilitzat en els cursos d’oferta amb comissionista.
Aquest fet fa que no existeixi un control sobre aquests elements.
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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