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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 14/2020, relatiu al consorci Centre de Recerca
Matemàtica, exercici 2017
Barcelona, 23 de setembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 14/2020, relatiu al consorci
Centre de Recerca Matemàtica (CRM), 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 28 de juliol del 2020.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de les despeses, de les
inversions i de l’endeutament del CRM 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.
El Centre de Recerca Matemàtica es va crear el 1984 com a part de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), amb la condició d’institut de recerca associat a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Per Acord de Govern del 9 de juliol del 2002 es va aprovar la constitució
del consorci Centre de Recerca Matemàtica, integrat per la Generalitat de Catalunya i per
l’IEC. L’any 2010 s’hi va incorporar la UAB com a ens consorciat.
El CRM té per objecte la recerca i la formació avançada en l’àmbit de les matemàtiques,
mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les universitats i les institucions de recerca
de Catalunya amb l’objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit. Té el
reconeixement de Centre de recerca de Catalunya (CERCA).
L’any 2017 el CRM, segons el seu Compte del resultat econòmic patrimonial, va tenir uns
ingressos d’explotació de 2,31 M€ i unes despeses d’explotació de 2,34 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 CRM no disposava de conveni propi i no estava adscrit a cap conveni col·lectiu.
Tanmateix, aplicava als investigadors i col·laboradors el conveni del personal docent i
investigador de les universitats públiques catalanes i per a treballadors antics també
aplicava el conveni col·lectiu d’àmbit estatal per als centres d’educació i investigació, tot
i que aquests convenis no són d’aplicació als consorcis públics.
• En l’exercici 2017 el CRM no tenia una Relació de llocs de treball o un instrument
equivalent d’ordenació dels recursos humans formalment aprovat pel Consell de
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Direcció. Tampoc 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.
• En l’exercici 2017 el Consell de Direcció del CRM no havia aprovat el règim retributiu del
personal ni el document amb les tipologies de personal investigador, formes de
contractació i sistema d’avaluació. El CRM no tenia taules salarials aprovades, ni
normativa sobre els drets de propietat intel·lectual, drets d’explotació industrial i
comercial dels resultats de la recerca ni tampoc sobre overheads i retribucions amb
càrrec a projectes, convenis, ajuts o contractes amb finançament extern.
• El CRM no tenia un procediment aprovat per a la selecció de personal. En un dels dos
expedients revisats per la Sindicatura, no es va fer procediment de selecció.
• El març del 2020 el Portal de la transparència del CRM no incloïa la informació referida a
personal prevista en els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
• El CRM és l’entitat gestora del BGSMath (Barcelona Graduate School of Mathematics).
En el treball realitzat s’han observat diferències significatives entre la informació sobre el
personal de les universitats adscrit al BGSMath facilitada pel CRM i la facilitada per les
universitats. D’altra banda, el CRM no disposava d’una relació completa d’ingressos i
despeses del BGSMAth que permetés avaluar el compliment del principi
d’autofinançament que ha de regir aquest centre.
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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