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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 12/2020, relatiu al Consorci Institut de Física
d’Altes Energies, exercici 2017
Barcelona, 16 de setembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 12/2020, relatiu al Consorci
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), 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 21 de juliol del 2020.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de les despeses, de les
inversions i de l’endeutament de l’IFAE 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’IFAE és un consorci creat per la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) mitjançant el Decret 159/1991, del 16 de juliol. Té per objecte el
foment i el desenvolupament de la física d’altes energies, tant en els aspectes teòrics com
en els experimentals i tecnològics. Té el reconeixement de Centre de recerca de Catalunya
(CERCA).
L’any 2017 l’IFAE, segons el seu Compte de resultats, va tenir uns ingressos de 7,89 M€ i
unes despeses de 8,02 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’IFAE no tenia una Relació de llocs de treball o un instrument equivalent d’ordenació
dels recursos humans formalment aprovat pel Consell de Govern. 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.
• L’IFAE no tenia aprovat el règim retributiu del seu personal que inclogués les diferents
categories o la retribució de cada una d’elles. Tampoc no tenia taules salarials pròpies
que incloguessin els diferents conceptes retributius de cada categoria.
• L’any 2017 l’IFAE no tenia establert un procediment de selecció de personal i no hi ha
evidència documental dels procediments de selecció que va emprar.
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• El març del 2020 el Portal de la transparència de l’IFAE, que havia estat actualitzat per
darrera vegada el novembre del 2018, 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.
• L’IFAE mantenia diversos conflictes amb el ministeri competent en matèria de recerca
relacionats amb procediments de reintegrament de subvencions atorgades en exercicis
anteriors. Encara que l’IFAE havia rebut dues sentències en contra l’any 2017, el 31 de
desembre no havia creat cap provisió per l’import reclamat (378.520 €). D’altra banda,
en el període de l’1 de gener del 2017 al 31 de desembre del 2018, l’IFAE va rebre resolucions de reintegrament per 12.070 €, acords d’inici de reintegrament per 597.446 € i
requeriments d’esmena de justificacions de despeses per 1.409.741 € sense que
hagués creat cap provisió per fer front als passius que se’n poguessin derivar.
• L’IFAE manté un conflicte amb la UAB pel reconeixement de diverses operacions. El 31
de desembre del 2017, la UAB reclamava a l’IFAE 831.931 € per despeses de personal
cedit i d’utilització d’espais i l’IFAE reclamava a la UAB 584.554 € per diverses
inversions que havien estat finançades per l’IFAE. Aquests imports en conflicte no
havien estat registrats comptablement per cap de les dues entitats.
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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