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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 27/2020, relatiu al Consorci Centre Internacional
de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, exercici 2018
Barcelona, 15 de febrer de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 27/2020, relatiu al Consorci
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), 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 22 de desembre del 2020.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització del Compte de pèrdues i
guanys, de les inversions i de l’endeutament del CIMNE 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 CIMNE és un consorci creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) mitjançant el Decret 150/1987, del 13 de març. Té el reconeixement de
Centre de recerca de Catalunya (CERCA).
L’any 2018 el CIMNE, segons el seu Compte de pèrdues i guanys, va tenir uns ingressos
d’explotació de 12,52 M€ i unes despeses d’explotació de 12,10 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 CIMNE participava directament i indirectament en diverses entitats. Les cinc entitats
participades majoritàriament pel CIMNE, el 31 de desembre del 2018, presentaven un
patrimoni net negatiu. El CIMNE no tenia registrat cap deteriorament de la participació i
dels préstecs participatius en CIMNE Tecnología, SAU, de 700.000 € i 902.661 €,
respectivament. En els comptes anuals del 2019 el CIMNE va modificar els saldos del
2018 i hi va incloure aquesta depreciació.
• El CIMNE no disposava de tarifes aprovades pel Consell de Govern per a l’establiment
dels preus dels projectes no competitius. El percentatge de retenció per cànon a aplicar
en els projectes no competitius i el seu destí tampoc no estaven aprovats pel Consell de
Govern.
• Les taules salarials de l’exercici 2018 inclouen forquilles retributives (límit inferior i límit
superior), tret d’algunes categories amb retribució única. Les diferències retributives entre
1

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — NOTA RESUM — INFORME 27/2020
el límit inferior i el superior de les categories que tenen una forquilla retributiva estan entre
un 10% i un 33,33% sense que s’indiquin els criteris que han de servir per determinar la
retribució. Això fa que pugui existir un grau de discrecionalitat elevat en la determinació
de les retribucions del personal del CIMNE. Tampoc no s’hi estableix quines són les
característiques i requisits dels diferents nivells ni els criteris que han de servir de base
per a la classificació dels treballadors en els diferents nivells de cada grup i per a la
promoció a nivells superiors dins d’un mateix grup.
• El CIMNE no havia aprovat unes taules retributives o criteris objectius per determinar les
retribucions a percebre pels investigadors de la UPC que treballaven al CIMNE en
projectes no competitius.
• L’any 2018 CIMNE Tecnología, SAU va facturar al CIMNE 454.022 €. En aquest exercici
no s’havia formalitzat cap document per concretar les activitats realitzades com a mitjà
propi ni existien tarifes per a la prestació del servei, fet que incompleix tant el conveni
entre les dues entitats com l’article 32.2 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
Aquesta manca de concreció dels serveis i de tarifes fa que la Sindicatura no pugui
concloure sobre la raonabilitat de l’import facturat en relació amb els serveis prestats.
• El 2018 hi havia seixanta persones de la UPC que feien activitats de recerca en el CIMNE,
però únicament s’havia formalitzat l’adscripció en vint casos.
El CIMNE abona a la UPC sols un 20% de la part del sou destinada a recerca (40% del
total) dels professors i investigadors de la UPC que treballen per al CIMNE i no la part
que correspondria d’acord amb la seva dedicació real en cada cas, el que fa que les
despeses del CIMNE no recullin el cost total que correspon a la dedicació del personal
de la UPC que treballa en el CIMNE.
• El CIMNE no va formalitzar expedients de contractació menor per les compres realitzades
l’exercici 2018 i no ha quedat acreditat el compliment de l’article 118 de l’LCSP pel que
fa a l’informe de l’òrgan de contractació i el compliment de l’article 63.4 segons el qual
s’ha de publicar al perfil del contractant, de forma trimestral, la informació relativa als
contractes menors. Tampoc no va comunicar els contractes al Registre públic de
contractes com estableix 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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