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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 17/2020, relatiu a la Fundació Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya, exercici 2017
Barcelona, 28 d’octubre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 17/2020, relatiu a la Fundació
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), exercici 2017, 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 30 de setembre del 2020.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de les despeses i de les
inversions de l’IEEC 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.
L’IEEC és una fundació constituïda el 6 de febrer de 1996 que té per objecte estudiar totes
les àrees de les ciències espacials, que inclouen astrofísica, cosmologia, ciència planetària,
observació de la terra i enginyeria espacial. La seva missió és impulsar les fronteres de la
investigació espacial des dels àmbits científic i tecnològic. Té el reconeixement de Centre
de recerca de Catalunya (CERCA).
L’any 2017 l’IEEC, segons el seu Compte de resultats, va tenir uns ingressos i unes despeses
d’explotació de 3,61 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’IEEC no va trametre els comptes de l’exercici 2017 a la Intervenció General ni a la
Sindicatura de Comptes, en contra del que preveu el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
• L’any 2017 l’IEEC no disposava de conveni propi ni estava adscrit a cap conveni
col·lectiu. Tanmateix, aplicava parcialment el XIII Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per a
centres d’educació universitària i investigació, tot i que aquest conveni no és d’aplicació
a les fundacions que hagin estat creades, estiguin participades o tutelades per les
administracions públiques.
• En l’exercici 2017 l’IEEC no tenia una Relació de llocs de treball o un instrument equivalent
d’ordenació dels recursos humans formalment aprovat pel Consell de Direcció. Tampoc
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no va aprovar una oferta pública d’ocupació ni cap altre instrument intern per a la gestió
de la provisió de places necessàries de personal.
• L’any 2017 el Patronat de l’IEEC no havia aprovat la política retributiva del seu personal
que inclogués els conceptes i l’escalat salarial (trams) adequats a les funcions a exercir i
a la tipologia contractual ni les taules salarials aplicables.
• L’any 2017 les adscripcions de personal de les entitats que formaven part del Patronat de
l’IEEC no estaven adequadament formalitzades (en uns casos no existien convenis i en
altres no estaven actualitzats).
• L’any 2017 l’IEEC no tenia establert un procediment de selecció de personal i no hi ha
evidència documental dels procediments de selecció que va emprar.
• El març del 2020 el portal de la transparència de l’IEEC no incloïa la informació referida a
personal ni a contractació prevista en els articles 8, 9 i 13 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
• En l’exercici 2017, l’IEEC gestionava la totalitat dels cànons dels projectes de recerca de
les diferents unitats, tot l’import dels quals restava a disposició d’aquestes i no hi havia
cap contribució a les despeses generals de l’IEEC ni a la institució d’origen de
l’investigador principal, contràriament al que establia el Reglament de funcionament
intern.
• L’any 2017 l’IEEC va subscriure dos contractes amb una empresa vinculada amb tres
investigadors que realitzaven la seva recerca a l’IEEC, fet que suposa que les persones
afectades van incórrer en causa d’incompatibilitat, d’acord amb la legislació sobre
incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
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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