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C E R T I F I C O: 
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sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
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Noblom, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fisca-
lització 3/2015, relatiu al Consorci Escola Industrial de Barcelona, exercici 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 28 d’abril de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA 

La Sindicatura de Comptes, en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) corres-

ponent a l’exercici 2013. 

 

El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs els aspectes següents: 

 

a) Fiscalitzar la Liquidació pressupostària de l’exercici 2013. 

b) Revisar el compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, 

de contractació i de retribucions del personal. 

 

Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix a l’exercici 2013, encara que quan ha estat 

necessari, i per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació anterior i posterior. 

 

El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el mes d’octubre del 2014 i ha inclòs 

totes les proves que s’han considerat necessàries per obtenir evidències que permetin 

manifestar les conclusions que s’exposen en l’informe. Així mateix, s’ha tingut accés als 

papers de treball dels auditors externs del CEIB.  

 

 

1.2. CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA 

1.2.1. Naturalesa i finalitats 

El 31 de juliol de 1997 es va formalitzar un protocol entre el Comissionat per a Universitats i 

Recerca, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per 

endegar el procés per integrar al sistema universitari públic de Catalunya l’Escola Univer-

sitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), de titularitat de la Diputació 

de Barcelona i adscrita a la UPC.  

 

Per aconseguir aquest objectiu, la Diputació de Barcelona i la UPC es van comprometre a 

iniciar les actuacions pertinents per constituir un ens consorciat que assumís la titularitat i 

la gestió de l’EUETIB. Mitjançant una addenda del 9 gener de 1998 al protocol, les parts 

van acordar la integració de la Generalitat de Catalunya al CEIB, condicionada a l’apro-

vació del Govern. Amb l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 8 de juliol de 

1998 es va aprovar la constitució del CEIB i els seus estatuts amb la participació de la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la UPC.  

 

El CEIB és una entitat pública de caràcter associatiu dotada de personalitat jurídica pròpia 

i independent de la dels seus membres, d’autonomia per gestionar la seva activitat i de 

plena capacitat jurídica per a la realització de les seves finalitats. La finalitat general del 
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CEIB és sostenir i gestionar centres docents d’ensenyament superior universitari de titula-

ritat pròpia o de les entitats consorciades, d’acord amb la normativa vigent, i la seva inte-

gració, si escau, al sistema universitari públic de Catalunya. Les finalitats específiques són: 

 

a) Gestionar, organitzar i regular la docència, la recerca i la prestació de serveis de 

l’EUETIB. 

 

b) Assumir la titularitat, i per tant gestionar i organitzar, altres escoles universitàries de 

titularitat de les entitats consorciades, d’acord amb la normativa vigent, amb la signatura 

prèvia del protocol corresponent amb el departament de la Generalitat competent en 

matèria d’universitats, si s’han de comprometre fons amb càrrec al seu pressupost. 

 

c) Aplicar als seus centres docents els criteris de política universitària establerts per la 

Generalitat i per la UPC. 

 

d) Analitzar i avaluar els resultats dels centres i comprovar el nivell d’eficàcia i eficiència en 

la gestió dels recursos i en l’organització docent i administrativa. 

 

e) Millorar el servei d’educació superior universitària i l’efectiva atenció a l’estudiant, pro-

curant-li una formació teòrica i pràctica actualitzada i de qualitat, i facilitant-li l’accés a la 

cultura, l’esport, la convivència social, el foment i desenvolupament de la seva capacitat 

crítica i la seva integració a la comunitat universitària. 

 

f) Promoure l’efectiva relació dels centres docents de titularitat del CEIB amb altres cen-

tres docents i amb els sectors econòmics i productius, i la seva presència i incidència 

en l’àmbit social.  

 

g) Promocionar i organitzar cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions i debats 

científics i de divulgació.  

 

h) Totes les tasques que estiguin directament o indirectament relacionades amb les fina-

litats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern del CEIB o li siguin 

encomanades pels ens consorciats. 

 

Fins a l’exercici 2008 el CEIB també era titular de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc-

nica Agrícola de Barcelona. Amb efectes de l’1 de gener del 2008 aquesta escola es va 

integrar a la UPC amb la denominació d’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 

(vegeu l’informe 7/2013). 

 

El 23 de juliol del 2010 el Consell de Govern del CEIB va acordar iniciar formalment els 

tràmits que havien de concloure amb la integració de l’EUETIB en la UPC el gener del 

2012. En la sessió del Consell de Govern del CEIB del 20 de desembre del 2012, el pre-

sident va manifestar que l’EUETIB ja no estava en procés d’integració a la UPC. 
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Els edificis i instal·lacions que ocupa l’EUETIB al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona 

són propietat de la Diputació de Barcelona i estan cedits en ús al CEIB en virtut dels con-

venis del 31 de juliol de 1997, 27 de juliol del 2005 i 19 de juliol del 2013. En aquest darrer 

conveni, la UPC i el CEIB es comprometen a traslladar l’EUETIB al Campus Diagonal-

Besòs i desocupar els edificis que actualment ocupa al recinte de l’Escola Industrial abans 

del 31 d’agost del 2015. En aquesta data els edificis i instal·lacions revertiran a la Diputació 

de Barcelona sense cap dret a pagament o indemnització. 

 

 

1.2.2. Òrgans de govern i administració 

Els òrgans de govern i administració del CEIB són el Consell de Govern, la Comissió Per-

manent, el president, els vicepresidents i el director. 

 

El Consell de Govern 

 

El Consell de Govern és l’òrgan màxim de decisió del CEIB. Les seves funcions són, entre 

d’altres, fixar els objectius concrets d’actuació del CEIB per al compliment de les seves 

finalitats estatutàries i aprovar el pressupost anual i les bases d’execució. 

 

El Consell de Govern està integrat pels membres següents: el president, designat per la 

Generalitat de Catalunya; dos vicepresidents nomenats pel president del CEIB a proposta 

del president de la Diputació de Barcelona i del rector de la UPC; dos vocals designats per 

la Generalitat de Catalunya; dos vocals designats pel president de la Diputació de Bar-

celona; dos vocals designats pel rector de la UPC, i un secretari amb veu però sense vot 

que ho és també de la Comissió Permanent. 

 

L’exercici 2013 el Consell de Govern del CEIB estava integrat pels membres següents: 

 

President:  

Lluís Jofre Roca 

 

Vicepresident primer, a proposta de la UPC: 

Francisco Calviño Tavares 

 

Vicepresident segon, a proposta de la Diputació de Barcelona: 

Ferran Civil Arnabat (fins al 3 de març del 2013) 

Mercè Conesa Pagès (des del 4 de març del 2013) 

 

Vocals en representació de la Generalitat: 

Laura Arlegui Duatis 

Josep Ribas Seix 

 

Vocals en representació de la UPC: 

Gabriel Bugeda Castelltort 

Francesc Solé Parellada 
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Vocals en representació de la Diputació de Barcelona: 

Xavier Boltaina Bosch 

Jordi Roca Ventura 

 

Secretari: 

Jordi Camprubí Paretas 

 

La Comissió Permanent 

 

La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió i administració ordinària del CEIB. Està cons-

tituïda pel president i tres vocals –un en representació de cadascuna de les entitats con-

sorciades– elegits pel Consell de Govern d’entre els seus membres. Un cop constituïda la 

Comissió Permanent, el president pot delegar les funcions de presidència de la Comissió 

Permanent als vicepresidents. 

 

Les seves funcions són, entre d’altres, conèixer i informar el pla general i el pla anual d’ac-

tuacions abans que el Consell de Govern l’aprovi, proposar al Consell de Govern l’apro-

vació del pressupost anual, les seves modificacions i les bases d’execució. 

 

L’exercici 2013 la Comissió Permanent del CEIB estava integrada pels membres següents: 

 

President:  

Francisco Calviño Tavares (per delegació) 

 

Vocals: 

Laura Arlegui Duatis 

Xavier Boltaina Bosch 

Gabriel Bugeda Castelltort 

 

Secretari: 

Jordi Camprubí Paretas 

 

El president 

 

El president del CEIB és designat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a pro-

posta del departament competent en matèria d’universitats, d’acord amb les entitats con-

sorciades.  

 

Són funcions del president, entre d’altres, exercir la representació institucional del CEIB; 

convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans de govern; dirigir les deli-

beracions i decidir els empats amb vot de qualitat; executar i fer complir els acords 

adoptats pels òrgans de govern i acadèmics, i dictar les instruccions i els actes que siguin 

necessaris per a la seva efectivitat. 

 

En l’exercici 2013 el president del CEIB era Lluís Jofre Roca. 
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Els vicepresidents 

 

Els dos vicepresidents són nomenats pel president del CEIB, a proposta del rector de la 

UPC i del president de la Diputació de Barcelona. Els vicepresidents, seguint l’ordre de la 

seva designació, exerceixen les funcions pròpies del president en cas de vacant, 

absència, malaltia, impossibilitat o una altra causa legal.  

 

En l’exercici fiscalitzat, el vicepresident primer del CEIB era Francisco Calviño Tavares, i el 

vicepresident segon Ferran Civil Arnabat fins al 3 de març del 2013 i Mercè Conesa Pagès 

des del 4 de març del 2013.  

 

El director del CEIB 

 

Al director del CEIB li correspon, entre d’altres, representar administrativament el Consorci; 

organitzar, dirigir i supervisar els serveis tècnics i administratius; gestionar i dirigir la plan-

tilla; dissenyar la programació de l’avaluació dels centres docents; desenvolupar la gestió 

econòmica i pressupostària. L’exercici 2013 el director del CEIB era Jordi Camprubí Pa-

retas, qui també era secretari del Consell de Govern i de la Comissió Permanent. 

 

 

1.3. ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ 

L’activitat principal del CEIB és la gestió de la docència, la recerca i la prestació de serveis 

de l’EUETIB. També intervé en el finançament de les inversions del nou edifici de l’EUETIB 

en el Campus Diagonal-Besòs mitjançant recursos propis (exercicis 2012 i 2013) i recursos 

procedents de la Generalitat de Catalunya (exercici 2013). 

 

L’EUETIB és un centre docent del CEIB encarregat de l’organització i la gestió acadèmica i 

administrativa d’ensenyaments universitaris, adscrit a la UPC. El seu objectiu és l’exercici 

de l’estudi que capaciti els seus estudiants per al desenvolupament d’activitats professio-

nals en el camp de l’enginyeria i l’impuls d’activitats d’investigació tècnica i científica 

estretament relacionades amb les necessitats sorgides en l’entorn social.  

 

El març del 2000 el CEIB i la UPC van signar el conveni d’adscripció de l’EUETIB amb la 

finalitat d’incidir en els aspectes bàsics del model organitzatiu de l’EUETIB en el seu iti-

nerari cap a la integració en la UPC, així com a la integració docent.  

 

El reglament intern de l’EUETIB, aprovat pel Consell de Govern del CEIB el 31 de maig del 

2000, regula el seu model organitzatiu i diferencia dos tipus d’estructures: unitats funcio-

nals i serveis tècnics especialitzats i altres unitats funcionals. Es distingeixen dos tipus d’u-

nitats funcionals: les unitats de gestió d’especialitat, que tenen com a finalitats essencials 

gestionar i coordinar l’organització dels ensenyaments de cadascuna de les diverses espe-
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cialitats que s’imparteixen a l’EUETIB, i les unitats de suport a les activitats de recerca, 

transferència de tecnologia i innovació docent, que tenen com a finalitats essencials impul-

sar la formació tècnica del professorat, les activitats de recerca, la transferència de tecno-

logia i la innovació docent. 

 

Els òrgans de govern i participació de l’EUETIB són la Junta d’Escola, la Comissió Per-

manent, la Comissió d’Avaluació Acadèmica, el director i els membres de l’equip directiu. 

 

 

1.4. ASPECTES ACADÈMICS 

Els estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior es van iniciar a 

l’EUETIB el curs 2009-2010. Els graus que s’imparteixen són enginyeria biomèdica, en-

ginyeria de l’energia, enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica industrial i automàtica, 

enginyeria mecànica i enginyeria química. 

 

Els estudis del Màster oficial en enginyeria en energia es van iniciar el curs 2007-2008. Les 

especialitats que s’imparteixen són energies renovables, energia elèctrica i energia tèr-

mica. 

 

El curs 2012-2013, amb motiu de la implantació progressiva dels estudis de grau a 

l’EUETIB, no es va impartir docència (exceptuant algunes assignatures optatives compar-

tides amb els graus) dels estudis de primer cicle corresponents a l’obtenció del títol d’en-

ginyer tècnic industrial en les especialitats d’electricitat, electrònica industrial, mecànica i 

química industrial. 

 

A continuació es presenta un conjunt de dades representatives del CEIB en l’àmbit aca-

dèmic sobre alumnes, crèdits i titulats i l’evolució en els cursos del 2010-2011 al 2012-

2013.  

 

Estudiants i crèdits matriculats 

En els quadres 1 i 2 es mostra l’evolució del nombre d’estudiants i crèdits matriculats en 

títols homologats i màsters oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 

 

Estudiants matriculats Quadre 1. 

Concepte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Estudis de primer cicle 818 308 72 

Estudis de grau 1.617 2.045 2.419 

Màsters oficials 115 133 103 

Total 2.550 2.486 2.594 

Font: CEIB. 
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Crèdits matriculats Quadre 2. 

Concepte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Estudis de primer cicle  39.206 10.369 1.586 

Estudis de grau 80.889 105.542 119.470 

Màsters oficials 4.115 3.435 2.984 

Total 124.210 119.346 124.040 

Font: CEIB. 

 

Entre els cursos 2010-2011 i 2012-2013 el nombre total d’estudiants matriculats en estudis 

de primer cicle i graus ha augmentat un 2,30% i el de màsters oficials ha disminuït un 

10,43%. El nombre de crèdits matriculats en estudis de primer cicle i graus en aquest 

període ha augmentat un 0,80% i el del màsters oficials ha disminuït un 27,48%.  

 

La mitjana de crèdits matriculats per alumne en estudis de primer cicle i graus ha passat 

de 49,32, el curs 2010-2011, a 48,60, el curs 2012-2013, i la de màsters oficials de 35,78 a 

28,97 en el mateix període. 

 

El percentatge de crèdits matriculats per primera vegada ha passat d’un 83,35%, el curs 

2010-2011, a un 84,71%, el curs 2012-2013; el de crèdits matriculats per segona vegada 

ha passat d’un 12,06% a un 11,82%; el de crèdits matriculats per tercera vegada ha passat 

d’un 2,96% a un 2,42%, i el de crèdits matriculats per quarta vegada o més ha passat d’un 

1,63% a un 1,05%.  

 

Estudiants equivalents a temps complet 

En el quadre 3 es presenta l’evolució del nombre d’estudiants equivalents a temps complet 

en títols homologats i màsters oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 

 

Estudiants equivalents a temps complet Quadre 3. 

Concepte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Estudis de primer cicle  523 138 21 

Estudis de grau 1.348 1.759 1.991 

Màsters oficials 69 58 50 

Total 1.940 1.955 2.062 

Font: CEIB. 

Nota: El nombre d’estudiants equivalents a temps complet es calcula a partir del 

nombre total de crèdits matriculats dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant 

ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst, 

d’acord amb el criteri establert per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya. 
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L’augment del nombre d’estudiants a temps complet en el conjunt del període considerat 

ha estat del 6,29%, superior a l’augment del nombre d’estudiants matriculats, 1,73%. Això 

ha comportat un augment de la raó estudiants equivalents a temps complet / estudiants 

matriculats, que ha passat de 0,76 a 0,79 en aquest període. 

 

Matrícula de nou ingrés 

En el quadre 4 es mostra l’evolució de la matrícula de nou ingrés en títols homologats i 

màsters oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 

 

Estudiants de nou ingrés Quadre 4. 

Concepte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Estudis de grau 639 631 641 

Màsters oficials 49 47 22 

Total 688 678 663 

Font: CEIB. 

 

El nombre d’alumnes de nou ingrés en estudis de grau ha augmentat un 0,31%, el curs 

2012-2013 respecte del curs 2010-2011, i el de màsters oficials ha disminuït un 55,10%.  

 

Titulats i rendiment 

En el quadre 5 es presenta l’evolució del nombre de titulats en títols homologats i màsters 

oficials per als cursos del 2010-2011 al 2012-2013. 

 

Titulats Quadre 5. 

Concepte 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Estudis de primer cicle  464 209 39 

Estudis de grau 0 59 230 

Màsters oficials 16 33 39 

Total 480 301 308 

Font: CEIB. 

 

Per al curs 2012-2013 la taxa de rendiment expressada en percentatge (crèdits apro-

vats / crèdits matriculats) en estudis de primer cicle i graus ha estat d’un 79,06% i la de 

màsters oficials d’un 95,79%, segons la informació facilitada pel CEIB. Aquests percen-

tatges són superiors als del curs 2010-2011, que van ser d’un 75,49% i d’un 92,35%, 

respectivament.  
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Per al curs 2012-2013 la taxa d’èxit expressada en percentatge (crèdits aprovats / crèdits 

presentats) en estudis de primer cicle i graus ha estat d’un 82,12% i la de màsters oficials 

d’un 98,45%, segons la informació facilitada pel CEIB. Aquests percentatges són lleuge-

rament superiors als del curs 2010-2011, que van ser d’un 82,11% i d’un 97,12%, res-

pectivament.  

2. FISCALITZACIÓ 

2.1. RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI 

Els Estatuts del CEIB estableixen que el seu règim economicofinancer és el que estableix 

la legislació de finances públiques de Catalunya amb les particularitats que s ’hi pre-

veuen.  

 

El CEIB ha de sotmetre anualment la seva gestió a auditoria i els resultats s’han de pre-

sentar a les entitats consorciades i al departament de la Generalitat competent en matèria 

d’universitats. 

 

En matèria de control econòmic li és d’aplicació l’article 71 del text refós de la Llei de fi-

nances públiques de Catalunya, el que implica que està subjecte a control financer mit-

jançant la forma d’auditoria sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, que 

ha de retre comptes a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comp-

tes abans del 30 d’abril i que té l’obligació de trametre a la Intervenció de la Generalitat 

trimestralment o amb la periodicitat que es determini, informació sobre l’execució del pres-

supost i la situació de l’endeutament. 

 

El pressupost del CEIB no s’inclou en els pressupostos de la Generalitat, ja que no figura 

en el Registre del sector públic de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 

(aquest Registre inclou les entitats amb participació total o majoritària de la Generalitat), 

perquè la Generalitat considera el CEIB una entitat participada de forma minoritària. 

Aquesta consideració d’entitat minoritària implica que les disposicions de les lleis de 

pressupostos aplicables a la Generalitat, a les entitats participades de forma majoritària i a 

les universitats públiques, com per exemple, les establertes en matèria de personal o de-

terminats acords de Govern que estableixen mesures de racionalització de la despesa, no 

són d’aplicació al CEIB.  

 

No obstant això, cal tenir en compte que el president del Consorci és nomenat pel Govern 

de la Generalitat a proposta del departament competent en matèria d’universitats i que té 

vot de qualitat; que a la Comissió Permanent, que és l’òrgan d’administració i gestió or-

dinària del CEIB, la Generalitat hi té dos representants dels quatre que l’integren; que la 
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Generalitat finança de forma majoritària el CEIB (vegeu l’apartat 2.5.2), i que el CEIB està 

classificat dins el sector comunitats autònomes en el Sistema Europeu de Comptes (SEC). 

En opinió de la Sindicatura, els aspectes esmentats fan que el CEIB es pugui considerar un 

consorci del sector públic de la Generalitat (vegeu l’apartat 2.12). 

 

 

2.2. COMPTES ANUALS I INFORME D’AUDITORIA 

Els comptes anuals del CEIB estan integrats pel Balanç de situació a 31 de desembre del 

2013, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de liquidació del pressupost, l’Estat de cre-

ditors i deutors no pressupostaris, el Quadre de tresoreria i la Memòria corresponents a 

l’exercici anual acabat en aquesta data. El Consell de Govern del CEIB va aprovar els 

comptes anuals de l’exercici 2013 el 21 de maig del 2014. 

 

Els comptes anuals del CEIB de l’exercici 2013 van ser auditats per BDO Auditores, SL, 

que va emetre el seu informe el 15 de març del 2014 amb una opinió favorable. 

 

El CEIB va presentar a la Sindicatura els comptes anuals de l’exercici 2013 el 22 de maig 

del 2014. 

 

 

2.3. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS EFECTUADES 

El Consell de Govern del CEIB va aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2013 

el 20 de desembre del 2012 i el pressupost definitiu el 16 d’octubre del 2013.  

 

Els crèdits inicials del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, de 13,39 M€, 

han estat modificats en 4,30 M€, el que suposa uns crèdits definitius de 17,69 M€. Les 

modificacions pressupostàries de l’exercici 2013 han estat aprovades pel Consell de Go-

vern del CEIB.  

 

Modificacions del pressupost d’ingressos Quadre 6. 

Ingressos 

Crèdits 

inicials 

Modificacions 

de crèdit 

Crèdits 

definitius 

Taxes i altres ingressos 4.121.813 371.770 4.493.583 

Transferències corrents 9.061.074 (1.049.896) 8.011.178 

Ingressos patrimonials 3.500 0 3.500 

Actius financers 200.285 4.985.935 5.186.220 

Total 13.386.672 4.307.809 17.694.481 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 3/2015 

21 

Modificacions del pressupost de despeses Quadre 7. 

Despeses 

Crèdits  

inicials 

Modificacions 

de crèdit 

Crèdits 

definitius 

Despeses de personal 9.811.746 (7.997) 9.803.749 

Despeses de béns corrents i serveis 1.548.026 251.768 1.799.794 

Despeses financeres 100 7 107 

Transferències corrents 837.862 1.209.909 2.047.771 

Inversions reals 279.600 (16.539) 263.061 

Transferències de capital 886.538 2.863.461 3.749.999 

Actius financers 30.000 0 30.000 

Total 13.393.872 4.300.609 17.694.481 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

Nota: Els crèdits inicials del pressupost de despeses difereixen del pressupost d’in-

gressos en 7.200 € per un error en l’assentament d’obertura del pressupost.  

 

Les modificacions del pressupost d’ingressos corresponen principalment a l’augment i a la 

disminució dels crèdits inicials en 5,39 M€ i 1,08 M€, respectivament. L’augment és degut a 

l’aportació de la Generalitat per inversió en el nou edifici EUETIB al Campus Diagonal-Be-

sòs, de 3,75 M€; a la incorporació de crèdits, d’1,27 M€, i a la generació de crèdit per ma-

trícula, de 0,37 M€. La disminució d’1,08 M€ correspon a la reducció de les aportacions 

corrents de la Generalitat. 

 

Les modificacions del pressupost de despeses més importants estan relacionades amb les 

inversions al nou edifici de l’EUETIB al Campus Diagonal-Besòs (capítols 4 i 7 del pres-

supost).  

 

 

2.4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 

Els quadres del 8 a l’11 presenten la Liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses 

corresponents a l’exercici 2013 des del pressupost inicial fins als drets liquidats i les obli-

gacions reconegudes, i també el nivell d’execució i l’import pendent de pagament i de 

cobrament per capítols, l’Estat del resultat pressupostari, i l’evolució dels drets liquidats i 

de les obligacions reconegudes ens els exercicis 2012 i 2013.  

 



 

 

 
2
2
 

Liquidació del pressupost d’ingressos Quadre 8. 

Article/ 

Capítol Concepte 

Pressupost 

inicial 

(A) 

Modificacions  

de crèdit 

(B) 

Pressupost 

definitiu 

(C=A+B) 

Drets 

liquidats 

(D) 

Cobraments  

(E) 

Pendent de  

cobrament 

(F=D–E) 

Percentatge 

d’execució 

(G=D/C) 

    
 

  
 

        

31 Prestació de serveis 3.486.813 367.256 3.854.069 4.454.324 3.464.894 989.430 115,57 

32 Taxes 325.000 0 325.000 451.067 443.223 7.844 138,79 

39 Altres ingressos 310.000 4.514 314.514 247.826 147.010 100.816 78,80 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 4.121.813 371.770 4.493.583 5.153.217 4.055.127 1.098.090 114,68 

    
 

  
 

        

41 De la Generalitat de Catalunya 8.443.751 (1.049.896) 7.393.855 7.393.855 4.559.626 2.834.229 100,00 

42 De l’Estat 0 0 0 (8.793) (8.793) 0 - 

46 D’entitats locals 617.323 0 617.323 576.468 576.468 0 93,38 

Capítol 4 Transferències corrents 9.061.074 (1.049.896) 8.011.178 7.961.530 5.127.301 2.834.229 99,38 

    
 

  
 

        

52 Interessos de dipòsit 3.000 0 3.000 42.019 41.599 420 * 

53 Dividends i participacions en beneficis 500 0 500 0 0 0 0,00 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 3.500 0 3.500 42.019 41.599 420 * 

    
 

  
 

        

81 Alienació d’obligacions 30.000 0 30.000 17.600 8.647 8.953 58,67 

83 Reintegrament de préstecs 170.285 3.720.710 3.890.995 3.890.997 0 3.890.997 100,00 

87 Romanent de tresoreria 0 1.265.225 1.265.225 0 0 0 0,00 

Capítol 8 Actius financers 200.285 4.985.935 5.186.220 3.908.597 8.647 3.899.950 75,37 

    
 

  
 

        

  Total ingressos 13.386.672 4.307.809 17.694.481 17.065.363 9.232.674 7.832.689 96,44 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

* Percentatge superior en valor absolut a 999,99%. 

 



 

 

 
2
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Liquidació del pressupost de despeses Quadre 9. 

Article/ 

Capítol Concepte 

Pressupost 

inicial 

(A) 

Modificacions  

de crèdit 

(B) 

Pressupost 

definitiu 

(C=A+B) 

Obligacions 

reconegudes 

(D) 

 

Pagaments  

(E) 

Pendent de  

pagament 

(F=D–E) 

Percentatge 

d’execució 

(G=D/C) 

          
 

      

12 Personal funcionari 3.040.017 (9.523) 3.030.494 5.009.444 5.009.444 0 165,30 

13 Personal laboral 4.494.384 (187.191) 4.307.193 2.414.803 2.414.803 0 56,06 

15 Incentius al rendiment i activitats extraord. 0 186.448 186.448 186.448 186.448 0 100,00 

16 Assegurances i cotitzacions socials 2.256.345 9.469 2.265.814 2.118.053 2.118.053 0 93,48 

17 Pensions i altres prestacions socials 21.000 (7.200) 13.800 10.492 10.492 0 76,03 

Capítol 1 Despeses de personal 9.811.746 (7.997) 9.803.749 9.739.240 9.739.240 0 99,34 
          

 
      

21 Conservació i reparació 604.904 74.195 679.099 486.464 392.441 94.023 71,63 

22 Material, subministraments i altres 930.622 177.573 1.108.195 904.017 820.491 83.526 81,58 

23 Indemnitzacions per raó del servei 12.500 0 12.500 8.685 8.685 0 69,48 

Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.548.026 251.768 1.799.794 1.399.166 1.221.617 177.549 77,74 
          

 
      

34 Altres despeses financeres 100 7 107 14 14 0 13,08 

Capítol 3 Despeses financeres 100 7 107 14 14 0 13,08 
          

 
      

41 A organismes autònoms administratius 328.938 (328.938) 0 0 0 0 - 

44 A empreses de l’entitat local 111.456 1.138.175 1.249.631 1.612.932 109.891 1.503.041 129,07 

48 A famílies, inst. sense fin. de lucre i altres 397.468 400.672 798.140 79.310 72.174 7.136 9,94 

Capítol 4 Transferències corrents 837.862 1.209.909 2.047.771 1.692.242 182.065 1.510.177 82,64 
          

 
      

61 Inversió reposició en infraestructures 45.000 0 45.000 64.568 64.568 0 143,48 

62 Inversió nova assoc. a funció operativa 92.000 (23.530) 68.470 89.541 73.658 15.883 130,77 

64 Despeses d’inversió de caràcter immat. 65.500 0 65.500 26.651 26.651 0 40,69 

65 Inversió en equips processament  50.100 4.419 54.519 14.798 14.164 634 27,14 

67 Fons bibliogràfic i audiovisual 15.000 2.572 17.572 17.559 11.193 6.366 99,93 

68 Despeses d’inversió en béns patrimonials 12.000 0 12.000 5.837 5.837 0 48,64 

Capítol 6 Inversions reals 279.600 (16.539) 263.061 218.954 196.071 22.883 83,23 
          

 
      

Capítol 7 Transferències de capital 886.538 2.863.461 3.749.999 0 0 0 0,00 
          

 
      

Capítol 8 Actius financers 30.000 0 30.000 17.600 17.600 0 58,67 
          

 
      

  Total despeses 13.393.872 4.300.609 17.694.481 13.067.216 11.356.607 1.710.609 73,85 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 
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Resultat pressupostari Quadre 10. 

Concepte Import 

Drets liquidats (A) 17.065.363 

Obligacions reconegudes (B) 13.067.216 

Total resultat pressupostari (C=A–B) 3.998.147 

Desviació positiva de finançament (D) 7.022.299 

Desviació negativa de finançament (E) 2.493.234 

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria (F) 662.565 

Total desviacions finançament (G=D–E–F) 3.866.500 

Total resultat pressupostari ajustat (H=C–G) 131.647 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 
Evolució dels drets liquidats i de les obligacions reconegudes 2012-2013 Quadre 11. 

Pressupost d’ingressos 

Capítol Descripció 

Drets 

liquidats 

2012 

Drets 

liquidats 

2013 

Percentatge 

de variació 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 4.190.700 5.153.217 22,97 

Capítol 4 Transferències corrents 8.097.931 7.961.530 (1,68) 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 31.280 42.019 34,33 

Capítol 8 Actius financers 172.823 3.908.597 * 

  Total drets liquidats 12.492.734 17.065.363 36,60 
    

Pressupost de despeses 

  

  

Capítol Descripció 

Obligacions 

reconegudes 

2012 

Obligacions 

reconegudes 

2013 

Percentatge 

de variació 

Capítol 1 Despeses de personal 9.259.363 9.739.240 5,18 

Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.419.219 1.399.166 (1,41) 

Capítol 3 Despeses financeres 23 14 (39,13) 

Capítol 4 Transferències corrents 1.408.220 1.692.242 20,17 

Capítol 6 Inversions reals 300.033 218.954 (27,02) 

Capítol 8 Actius financers 2.537 17.600 593,73 

  Total obligacions reconegudes 12.389.395 13.067.216 5,47 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Percentatge superior en valor absolut a 999,99%. 

 

2.5. PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Els drets liquidats totals en l’exercici 2013 han estat de 17,07 M€, el que suposa un nivell 

d’execució del pressupost definitiu d’un 96,44%. Del total de drets liquidats destaquen pel 
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seu import les transferències corrents, de 7,96 M€, i les taxes i altres ingressos, de 5,15 M€, 

que representen un 46,65% i un 30,20% dels ingressos totals, respectivament.  

 

Els drets liquidats en l’exercici 2013 han augmentat un 36,60% respecte als de l’exercici 

2012, bàsicament per l’increment de les taxes i altres ingressos i dels actius financers. Les 

transferències corrents han disminuït un 1,68% respecte de l’exercici 2012. 

2.5.1. Taxes i altres ingressos 

Dins de Taxes i altres ingressos s’inclouen, principalment, els ingressos de matrícula de 

4,91 M€, d’activitats de transferència de tecnologia de 0,15 M€ i d’overhead (cànon) de 

convenis de cooperació educativa de 62.111 €.  

 

Ingressos de matrícula 

Els ingressos de matrícula, de 4,91 M€, corresponen als preus públics i taxes dels estudis 

de primer cicle, grau i màster de l’EUETIB de l’exercici 2013 (quadrimestre de primavera 

del curs 2012-2013 i quadrimestre de tardor del curs 2013-2014). Aquests ingressos han 

experimentat un increment del 24,74% respecte de l’exercici precedent.  

 

El conveni d’adscripció a la UPC estableix que el CEIB ha d’aplicar a l’EUETIB el règim 

general de preus públics de les universitats públiques. Les bases d’execució del pres-

supost del CEIB del 2013 preveuen que es finançarà, entre d’altres, amb els ingressos 

derivats de l’aplicació dels preus i les tarifes pels serveis universitaris ordinaris, tant aca-

dèmics com administratius, segons les tarifes establertes per la Generalitat. Els preus de 

matrícula inclouen el preu dels serveis acadèmics més la contraprestació per altres ser-

veis. Els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la 

Universitat Oberta de Catalunya per als cursos 2012-2013 i 2013-2014 van ser aprovats 

pels decrets 77/2012, del 10 de juliol, i 192/2013, del 9 de juliol, respectivament. Els de-

crets de preus estableixen que correspon als consells socials de les universitats públiques 

de Catalunya fixar la contraprestació per serveis específics i de suport a l’aprenentatge. El 

CEIB, segons es desprèn del seu pressupost, aplica els preus per serveis complementaris 

inclosos en el pressupost de la UPC.  

 

El CEIB utilitza el programari de la UPC per gestionar la matrícula dels estudiants de 

l’EUETIB. Els ingressos de matrícula dels estudiants de l’EUETIB es fan en comptes ban-

caris de la UPC, excepte els que es fan en efectiu directament en la tresoreria del CEIB. 

Mitjançant liquidacions trimestrals, la UPC liquida els ingressos de matrícula de l’EUETIB al 

CEIB i aquest els reconeix en el seu pressupost. Les beques i ajuts a l’estudi dels estu-

diants de l’EUETIB les gestiona la UPC i, posteriorment, les liquida al CEIB. Aquestes 

liquidacions d’ingressos presentades per la UPC al CEIB es formalitzen amb fulls de càlcul 

i altres documents que no estan signats per la UPC. 
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Amb la perspectiva d’integració de l’EUETIB a la UPC es va acceptar aquest funcionament 

que s’ha mantingut fins a l’any 2013. D’acord amb el protocol signat l’octubre del 2013 

amb la UPC, a partir de l’any 2014 se separaran els ingressos de l’activitat acadèmica de 

l’EUETIB dels de la UPC en comptes bancaris diferenciats. 

 

D’altra banda, les conciliacions dels saldos deutors i creditors entre el CEIB i la UPC pre-

senten diferències per conceptes i imports que no han estat acceptats per alguna de les 

parts. 

 

La Sindicatura ha fet una revisió de matrícula d’una mostra estadística representativa de 

trenta alumnes dels cursos 2012-2013 i 2013-2014 escollits de forma aleatòria, amb 

l’objectiu de verificar la correcta aplicació dels preus aprovats, i el resultat ha estat sa-

tisfactori.  

 

Activitats de transferència de tecnologia 

Els 0,15 M€ d’ingressos d’activitats de transferència de tecnologia corresponen a convenis 

d’assessorament i investigació signats amb empreses. El CEIB reté en concepte d’over-

head el mateix percentatge que aplica la UPC. L’exercici 2013 aquest percentatge va pas-

sar del 14,70% al 16,70%. 

 

El 6 de maig del 2005, la UPC i el CEIB van subscriure un conveni marc de col·laboració 

relatiu a les activitats de transferència de tecnologia. D’acord amb aquest conveni, els 

professors de la UPC assignats a l’EUETIB poden tramitar els projectes des de la Uni-

versitat o des del CEIB. En el primer cas, si l’activitat es desenvolupa al CEIB, la UPC li ha 

de transferir un 9% dels ingressos derivats. D’altra banda, el CEIB ha de transferir a la UPC 

un 5% dels ingressos obtinguts dels projectes gestionats, tant del professorat propi com 

del professorat funcionari de la UPC assignat al CEIB. Addicionalment, el CEIB transfereix 

a la UPC el 0,70% dels ingressos obtinguts per a programes de cooperació i desenvo-

lupament. 

 

La Sindicatura ha revisat dos convenis d’investigació que representen el 36,47% dels 

ingressos. Del treball realitzat es desprèn que els professors de la UPC assignats a 

l’EUETIB responsables o col·laboradors dels convenis són retribuïts directament pel CEIB. 

Atès que són professors de la UPC, el pagament l’hauria d’efectuar la UPC.  

Overhead de convenis de cooperació educativa  

Els 62.111 € d’overhead de convenis de cooperació educativa corresponen al 8% que 

transfereix la UPC al CEIB pels estudiants de l’EUETIB que fan pràctiques acadèmiques 

externes.  
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Les entitats participants en els programes de cooperació educativa de la UPC, a l’empara 

del Reial decret 1707/2011, del 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques aca-

dèmiques externes, contribueixen al manteniment d’aquest servei amb un 15,70% sobre el 

total aportat com a ajuts a l’estudi per als estudiants que hi participen. D’aquest total, el 

0,70% es destina a programes de cooperació i desenvolupament, el 8% als centres pro-

motors dels convenis i el 7% al pressupost general de la UPC.  

 

S’han revisat dos convenis de cooperació educativa amb resultat satisfactori. 

2.5.2. Transferències corrents 

Dins de Transferències corrents s’inclouen, bàsicament, les aportacions de la Generalitat 

de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, de 7,39 M€ i 0,58 M€, respectivament. 

 

Els Estatuts del CEIB regulen el règim d’aportacions de les entitats consorciades. Les 

aportacions de la Diputació de Barcelona havien de ser les fixades en el protocol entre la 

Diputació i la Generalitat signat el 31 de juliol de 1997, el qual preveia aportacions de-

creixents fins a l’exercici 2007. Les aportacions de la Generalitat havien d’augmentar de 

forma progressiva a mesura que disminuïssin les de la Diputació.  

 

D’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya el 8 d’abril, el 18 de 

setembre i el 3 de desembre del 2013, l’aportació de la Generalitat a favor del CEIB per a 

despeses corrents de l’exercici 2013 ha estat de 7,39 M€. Aquesta aportació representa 

una reducció del 12,43% respecte de l’aportació prevista en la Llei 1/2012, del 22 de 

febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, i d’un 0,66% respecte de l’aportació 

efectiva de l’exercici 2012.  

 

L’aportació que la Diputació de Barcelona ha fet en aquest exercici, de 0,58 M€, ha estat 

per sufragar les diferències salarials entre el personal docent de l’EUETIB amb contracte 

laboral indefinit i els estàndards de cost de la UPC, d’acord amb la clàusula cinquena del 

protocol esmentat (vegeu l’apartat 3.5.1).  

 

El 31 de desembre del 2013 s’havia cobrat la totalitat de l’aportació de la Diputació i faltava 

cobrar 2,83 M€ de l’aportació corrent de la Generalitat. 

2.5.3. Actius financers 

El capítol Actius financers recull, entre d’altres, les aportacions de la Generalitat a favor 

del CEIB de 3,75 M€ per al finançament de les inversions del nou edifici de l’EUETIB en el 

Campus Diagonal-Besòs, i de 0,14 M€ per al finançament de despeses d’inversió del 

CEIB. 
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Mitjançant el conveni entre la Generalitat i el CEIB del 17 de desembre del 2013, la primera 

va acordar dur a terme una transferència de 3,75 M€ al CEIB per al finançament de les 

inversions del nou edifici de l’EUETIB al Campus Diagonal-Besòs, amb un termini d’exe-

cució fins el desembre del 2015. El conveni preveu que la Generalitat farà la transferència 

amb càrrec al capítol 8 del pressupost de despeses. Per aquest motiu, el CEIB la va re-

gistrar com un ingrés al capítol 8, Actius financers, del pressupost d’ingressos. No obstant 

això, en opinió de la Sindicatura, no es tracta d’una aportació de capital o d’altres fons 

propis a entitats del sector públic i altres entitats participades, sinó d’una transferència de 

capital que s’hauria d’haver registrat en el capítol 7 del pressupost. 

 

El 31 de desembre del 2013 estava pendent de cobrar la totalitat de les aportacions de la 

Generalitat de l’exercici 2013, de 3,89 M€. 

 

 

2.6. PRESSUPOST DE DESPESES 

El total d’obligacions reconegudes l’exercici 2013 ha estat de 13,07 M€, el que suposa un 

73,85% del pressupost definitiu. Destaquen pel seu import les del capítol 1, Despeses de 

personal, 9,74 M€; les del capítol 4, Transferències corrents, 1,69 M€, i les del capítol 2, 

Despeses de béns corrents i serveis, 1,40 M€.  

 

Les obligacions reconegudes l’exercici 2013 han augmentat un 5,47% respecte de les de 

l’exercici 2012, bàsicament per l’increment de les transferències corrents i de les despeses 

de personal. Les inversions reals i les compres de béns corrents i serveis han disminuït 

respecte de l’exercici 2012 un 27,02% i un 1,41%, respectivament.  

 

 

2.6.1. Despeses de personal 

Els Estatuts estableixen que el CEIB ha de disposar del personal docent i investigador 

(PDI) i d’administració i serveis (PAS) funcionari i laboral necessari per al compliment de 

les seves finalitats. El PDI l’integren el professorat laboral fix procedent de l’organisme 

autònom EUETIB de la Diputació de Barcelona, el personal docent de la UPC i d’altres uni-

versitats adscrit al CEIB, i el professorat que contracti el CEIB. El PAS l’integren personal 

funcionari de la Diputació de Barcelona adscrit al CEIB, personal de la UPC adscrit al 

CEIB, personal funcionari de la Generalitat adscrit al CEIB i personal que contracti el CEIB. 

 

El conveni d’adscripció de l’EUETIB a la UPC estableix que el professorat de nova incor-

poració al CEIB ha d’estar adscrit a un departament de la UPC i assignat a l’EUETIB com a 

centre del CEIB. 

 

Per tant, l’exercici 2013 el CEIB tenia diferents tipus de personal a cada un dels quals li era 

aplicable una normativa diferent: 
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Tipologia de personal Quadre 12. 

Tipus Normativa Nombre 

Director Normativa bàsica estatal i la pròpia 

dels contractes d’alta direcció 

1 

PDI UPC adscrit al CEIB L’aplicable al personal de la UPC  163 

PAS UPC adscrit al CEIB L’aplicable al personal de la UPC 27 

PDI contractat pel CEIB provinent de la Diputació de Barcelona Conveni col·lectiu propi 40 

PAS temporal contractat pel CEIB L’aplicable al personal de la UPC 2 

PAS interí nomenat pel CEIB Normativa bàsica de funcionaris 27 

PAS funcionari de la Diputació adscrit al CEIB L’aplicable al personal de la Dipu-

tació de Barcelona 

5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, prorrogada 

per al 2013; la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i els acords del Govern 

de la Generalitat en matèria de racionalització de la despesa de personal, estableixen 

previsions normatives addicionals a les de caràcter bàsic previstes en la Llei de pressu-

postos de l’Estat per al 2013. D’entre aquestes previsions destaquen la supressió de la 

paga extra del desembre, dels premis de jubilació, de les retribucions per objectius, dels 

ajuts en concepte de Fons d’acció social i dels ajuts per al menjar del personal, la reducció 

de jornada i sou per al personal interí i les limitacions en la substitució de personal per 

baixes i jubilacions. Aquestes mesures sí que són aplicables al personal de la UPC adscrit 

al CEIB, però no a la resta de personal del CEIB. El fet que dins d’una mateixa organització 

hi hagi persones amb funcions equivalents però amb condicions laborals diferents en pot 

dificultar el funcionament. 

El capítol 1, Despeses de personal, amb un import total de 9,74 M€, inclou la despesa del 

PDI i del PAS de la UPC assignats al CEIB i també la despesa del personal del CEIB. El 

detall és el següent: 

Despeses de personal Quadre 13. 

Concepte Import 
  

Personal de la UPC 5.799.880 

Professorat assignat al CEIB 3.807.733 

PAS assignat al CEIB 710.176 

Quotes Seguretat Social personal assignat al CEIB 1.281.971 
  

Personal del CEIB 3.928.867 

Professorat del CEIB 2.013.509 

PAS del CEIB 1.079.276 

Quotes Seguretat Social personal CEIB 836.082 
  

Altres despeses  10.493 
  

Total capítol 1, Despeses de personal 9.739.240 

Imports en euros. 

Font: CEIB. 
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Personal de la UPC assignat al CEIB 

Els Estatuts del Consorci preveuen l’existència de professorat de la UPC adscrit a les 

places vacants de la plantilla de professorat del CEIB, per qualsevol dels mitjans establerts 

en la legislació vigent. Per tant, la plantilla del CEIB hauria d’incloure el professorat que la 

UPC adscrigui al CEIB. El fet que el professorat de la UPC que treballa al CEIB continuï en 

la plantilla de la UPC i cobri de la UPC no s’ajusta a dret. El professorat de la UPC que 

imparteix docència en l’EUETIB hauria de formar part de la plantilla del CEIB i, per tant, 

hauria de ser el CEIB qui hauria d’abonar-li les retribucions directament. 

 

D’acord amb el Conveni d’adscripció del 9 de març del 2000 signat amb la UPC, el pro-

fessorat adscrit a departaments de la UPC s’ha assignat a l’EUETIB com a centre del CEIB 

per atendre les necessitats de professorat no cobertes amb el seu personal. El CEIB 

trasllada a la UPC les necessitats de professorat no cobertes amb el seu personal docent 

perquè assigni professorat adscrit als departaments de la UPC com a docent de l’EUETIB. 

Fins al febrer del 2013 la UPC va repercutir al CEIB el cost íntegre del professorat assignat 

a l’EUETIB, d’acord amb la seva dedicació. Per simplificar els processos de facturació i va-

lidació, des de març del 2013 es va establir un nou sistema de facturació per Punts d’Ac-

tivitat Docent (PAD). L’exercici 2013 hi va haver 163 professors de la UPC assignats a 

l’EUETIB. 

D’acord amb el Conveni marc de provisió de places de PAS signat el juny del 2000, la UPC 

ha d’incloure en la seva oferta pública anual de places de PAS l’oferta pública de places 

d’aquest personal aprovada pel CEIB; els candidats que superin el procés de selecció per 

adquirir la condició de funcionari de carrera seran nomenats pel rector de la UPC i adscrits 

al CEIB amb el règim que legalment els correspongui; les condicions de treball del PAS 

adscrit al CEIB seran les vigents en aquest; el CEIB tindrà una dotació pressupostària per 

cobrir el cost salarial del personal de la UPC que presti els seus serveis al CEIB.  

 

L’exercici 2013 hi va haver vint-i-set PAS de la UPC adscrits al CEIB. La UPC repercuteix el 

cost d’aquest personal adscrit al CEIB mitjançant factures.  

 

Els Estatuts del Consorci preveuen en la plantilla del CEIB l’existència de PAS de la UPC 

adscrit a places vacants de la Relació de llocs de treball (RLT) del CEIB, per qualsevol 

dels sistemes previstos legalment. Per tant, el PAS de la UPC que treballa al CEIB forma 

part de la seva plantilla i li hauria d’abonar les retribucions directament.  

 

L’import total facturat per la UPC al CEIB en l’exercici 2013 pel PDI i el PAS ha estat de 

5,80 M€. La gestió de les nòmines del personal de la UPC adscrit al CEIB la porta a terme 

la UPC i la seva fiscalització no forma part de l’abast d’aquest informe.  
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Personal del CEIB 

El personal del CEIB està constituït pel PAS funcionari i pel professorat laboral fix proce-

dents de l’organisme autònom EUETIB de la Diputació de Barcelona, i també pel PAS fun-

cionari interí nomenat pel CEIB i el personal laboral contractat temporalment per col·laborar 

en projectes d’investigació. Durant el 2013, la despesa associada a aquest personal ha 

estat de 3,93 M€.  

 

El personal del CEIB durant l’exercici 2013 va ser de cinc PAS funcionari i quaranta pro-

fessors laborals fixos procedents de la Diputació de Barcelona, vint-i-set PAS funcionari 

interí nomenat pel CEIB, dos PAS laborals temporals per projectes contractats pel CEIB i el 

director del Consorci amb contracte d’alta direcció. L’RLT aprovada pel Consell de Govern 

del CEIB del 16 d’octubre del 2013 era de quaranta-vuit places de PDI laboral i cinquanta-

vuit de PAS funcionari (inclou el PAS de la UPC adscrit al CEIB).  

 

La disposició transitòria primera dels Estatuts del CEIB preveu que els funcionaris d’ad-

ministració i serveis procedents de la Diputació de Barcelona es mantindran en la situació 

que administrativament els correspongui respecte de la Diputació, s’adscriuran a la plan-

tilla i a l’RLT del CEIB i es poden reintegrar a la plantilla de la Diputació per qualsevol dels 

sistemes previstos en la legislació vigent, amb igualtat de drets respecte dels funcionaris 

en actiu de la plantilla de la corporació. Mentre es mantingui la situació d’adscripció pro-

visional, el CEIB aplicarà a aquest personal l’Acord sobre condicions de treball vigent a la 

Diputació. Aquesta disposició també estableix que el CEIB exercirà directament respecte 

d’aquests funcionaris totes les competències i atribucions que corresponguin als òrgans 

de govern de les entitats locals en matèria de personal, amb excepció de les que facin 

referència a la modificació de les situacions administratives i a la imposició de sancions 

per la comissió de faltes molt greus.  

La disposició transitòria segona preveu que el personal docent contractat laboral fix que 

presti serveis a l’EUETIB en la data d’entrada en vigor dels Estatuts del CEIB s’integrarà a 

la seva plantilla, de conformitat amb els mecanismes de successió d’empresa. D’acord 

amb aquest precepte, el CEIB aplica a aquest personal l’Estatut dels treballadors i el Con-

veni col·lectiu de treball de l’EUETIB per als anys 1992 i 1993, amb vigència prorrogada 

per al 2013.  

 

De l’anàlisi del Conveni col·lectiu es destaquen els aspectes següents: 

 

• L’import del trienni és del 7% del sou base per al PDI i del 4% per al PAS. 

• Les gratificacions extraordinàries són tres a l’any equivalents a una mensualitat com-

pleta i es fan efectives el 15 de juny, el 15 de setembre i el 15 de desembre. 

• El personal laboral fix té dret a percebre un premi de jubilació d’un import igual a una 

mensualitat completa per cada quatre anys de serveis. L’any 2013 el CEIB va abonar un 

total de 263.393 € a nou persones per aquest concepte. 
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El juny del 2000, el CEIB i la UPC van signar un conveni marc en referència a la provisió de 

places de PAS. En relació amb la provisió de places per personal interí, el conveni marc 

preveu que les places vacants de PAS que s’hagin de proveir amb personal interí mentre 

no es cobreixi definitivament la plaça amb funcionaris de carrera seran sol·licitades pel 

CEIB a la UPC, que els candidats seran proposats per la UPC i nomenats pel CEIB i que 

els serveis prestats com a funcionari interí del CEIB es valoraran en igualtat de condicions 

als prestats a la UPC a les convocatòries de funcionaris que aquesta efectuï. 

 

Els llocs de PAS del CEIB no coberts per funcionaris de carrera de la UPC adscrits al CEIB 

són coberts per funcionaris interins nomenats pel CEIB a proposta de la UPC. 

 

Totes les places de PAS incloses en l’RLT del CEIB han de ser ocupades per personal 

funcionari. En alguns casos, places de les mateixes característiques de la UPC són ocu-

pades per personal laboral. Per tal d’equiparar les retribucions anuals del personal interí 

del CEIB que ocupa aquest tipus de places a les retribucions anuals del personal laboral 

de la UPC i així facilitar-ne la posterior integració, als conceptes retributius sou base, 

complement de destí i complement específic s’apliquen les taules salarials del PAS fun-

cionari de la UPC i la diferència amb la retribució que correspondria a la mateixa plaça a 

la UPC s’abona en el concepte complement IPC. Aquesta pràctica no s’ajusta a la nor-

mativa vigent. 

 

Al PAS laboral temporal contractat pel CEIB per col·laborar en projectes d’investigació li és 

aplicable l’Estatut dels treballadors i el Conveni col·lectiu del PAS laboral de la UPC. 

 

De l’anàlisi de l’antiguitat del PAS funcionari interí nomenat pel CEIB es desprèn que en 

l’exercici 2013 hi havia vint-i-un PAS funcionari interins amb una antiguitat superior als cinc 

anys, malgrat el caràcter transitori d’aquests nomenaments.  

2.6.2. Despeses de béns corrents i serveis 

En el quadre 14 es presenta el detall de les despeses de béns corrents i serveis de l’exer-

cici 2013. 

 

Despeses de béns corrents i serveis Quadre 14. 

Concepte Import 

Material, subministraments i altres 904.017 

Conservació i reparació 486.464 

Indemnitzacions per raó del servei 8.685 

Total 1.399.166 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 
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Material, subministraments i altres 

El concepte Material, subministraments i altres, 0,90 M€, inclou bàsicament les despeses 

de neteja dels centres, locals i dependències de l’EUETIB, les de subministrament d’ener-

gia, gas i aigua, i les relacionades amb les activitats de transferència de tecnologia (con-

venis d’assessorament i investigació). 

 

Conservació i reparació 

El concepte Conservació i reparació, 0,49 M€, correspon, principalment, a la despesa de 

subministrament dels serveis en tecnologia d’informació i comunicacions, al servei de su-

port informàtic, als serveis de manteniment d’instal·lacions elèctriques, gas i aigua, i als 

serveis de manteniment de les instal·lacions de clima i aire condicionat d’acord amb els 

contractes subscrits amb els proveïdors. 

 

 

2.6.3. Transferències corrents 

Les Transferències corrents, d’1,69 M€, inclouen, bàsicament, l’aportació a favor de la 

Fundació b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica,1 d’1,49 M€, i l’aportació a favor de la 

UPC, de 0,12 M€. A continuació s’analitzen aquestes aportacions i també l’aportació a 

l’esmentada Fundació comptabilitzada l’exercici 2012 justificada, en part, durant l’exercici 

2013. 

Aportació a favor de la Fundació b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica. Exercici 

2013 

El CEIB ha comptabilitzat una aportació d’1,49 M€ a favor de la Fundació b_TEC Barcelona 

Innovació Tecnològica per contribuir a les despeses generals de construcció i gestió de 

les obres de primera fase del Campus Diagonal-Besòs2 (2011-2014). 

 

El 25 d’octubre del 2012 la Generalitat i la UPC van formalitzar un protocol per al desen-

volupament del Campus Diagonal-Besòs en el qual es comprometien a utilitzar el CEIB i la 

 

 

1. La Fundació b_TEC es va constituir l’any 2006 com un instrument per a impulsar el projecte del Campus 

Diagonal-Besòs. Està integrada pel Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, la Generalitat, la 

UPC i la Universitat de Barcelona. 

2. El Campus Diagonal-Besòs preveu la construcció d’un conjunt d’edificis destinats a recerca i docència que 

formaran un nou campus de l’enginyeria industrial i la innovació. Hi intervenen en major o menor grau la UPC, el 

CEIB, la Fundació b_TEC, el Consorci del Besòs, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, la 

Generalitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. 
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Fundació b_TEC com a instruments per impulsar el Campus; el primer com a responsable 

dels àmbits de docència i recerca, i la segona com a mitjà propi de la UPC per, entre 

d’altres, pilotar el procés de construcció i impulsar els edificis del Campus.  

 

El 25 d’octubre del 2012 la UPC va formalitzar amb la Fundació b_TEC l’encàrrec de gestió 

de la construcció del Campus Diagonal-Besòs, d’acord amb el qual tots els documents de 

l’expedient de contractació havien de ser signats per la UPC. 

 

El 20 de desembre del 2012 el CEIB i la Fundació b_TEC van subscriure un conveni per al 

desenvolupament del Programa 2011-2014 del Campus Diagonal-Besòs que tenia per 

objecte regular l’aportació de recursos del CEIB a la Fundació per contribuir a les despe-

ses generals de construcció i gestió de les obres de la primera fase del Campus Diagonal-

Besòs. El CEIB es comprometia a aportar 1,25 M€ el 2012 i a fer aportacions en el futur en 

funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta aportació es va registrar en el pres-

supost de despeses de l’exercici 2012. 

 

Mitjançant addenda del 16 d’octubre del 2013, el CEIB es va comprometre a fer una apor-

tació l’any 2013 d’un import mínim de 0,67 M€ i un import màxim d’1,25 M€, que havia 

d’acordar el Consell de Govern del CEIB amb l’aprovació de la liquidació pressupostària 

de l’exercici 2013 en funció de les disponibilitats pressupostàries. La Comissió Perma-

nent, en sessió del 7 de març del 2014, va acordar aportar a la Fundació b_TEC 1,49 M€ 

provinents dels romanents de tresoreria de l’exercici 2013 (1,12 M€) i dels majors in-

gressos de matrícula (0,37 M€). El Consell de Govern va ratificar aquest acord en la sessió 

del 21 de maig del 2014. El CEIB va registrar una obligació per 1,49 M€ en el pressupost 

del 2013. 

 

Respecte d’aquesta aportació cal fer les observacions següents:  

• El CEIB ha reconegut l’obligació pressupostària (fase ADO) d’1,49 M€ amb càrrec al 

pressupost del 2013, però l’aprovació de la despesa no es va fer fins a l’exercici 2014 i, 

per tant, aquesta obligació s’hauria d’haver registrat amb càrrec al pressupost del 2014. 

En conseqüència, les obligacions reconegudes del pressupost de despeses de 

l’exercici 2013 estan sobrevalorades i el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 

2013 està infravalorat en 1,49 M€. 

 

• L’aportació s’ha comptabilitzat en el capítol Transferències corrents en lloc de fer-se en 

el de Transferències de capital com correspondria, ja que és una transferència per al 

finançament d’una inversió.  

 

• El conveni de 20 de desembre del 2012 preveu la constitució d’una comissió de se-

guiment amb la finalitat d’establir les directrius precises per l’execució del conveni i 

d’informar de l’evolució i l’avançament del projecte. La Sindicatura ha sol·licitat les actes 
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de la comissió de seguiment, però el CEIB ha informat que no s’han formalitzat per es-

crit actes de les reunions. 

Aportació a favor de la Fundació b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica. Exercici 

2012 

La Sindicatura ha revisat la justificació presentada per la Fundació b_TEC el 2013 de l’a-

portació d’1,25 M€ que li va fer l’any 2012 el CEIB. La Fundació ha justificat un total 

d’1,23 M€, dels quals 0,73 M€ corresponen a factures a càrrec de la UPC, 0,30 M€ a la pre-

visió de fons per la llicència d’obres majors i 0,20 M€ a factures a càrrec de l’esmentada 

Fundació. 

 

L’addenda del 12 de març del 2013 al conveni del 20 de desembre del 2012 el modifica en 

el sentit d’admetre factures de despeses generals de construcció i gestió de les obres de 

l’edifici A de la primera fase del Campus Diagonal-Besòs (2011-2014) emeses a la UPC o a 

la Fundació b_TEC.  

 

De l’anàlisi de les despeses justificades es fan les observacions següents: 

 

• La factura emesa l’abril del 2013 a la Fundació b_TEC, d’honoraris per la prestació del 

servei de consultoria i assistència tècnica per l’assessorament i suport en la gestió del 

programa d’inversions, i de seguiment i assessorament pels programes de finançament 

d’inversions per la creació del Campus Diagonal-Besòs de 65.340 €, fa referència als 

edificis A, C i J i no només a l’edifici A. 

 

• La factura emesa el novembre del 2013 a la Fundació b_TEC, d’honoraris per la pres-

tació de serveis de consultoria i assistència tècnica per l’assessorament i suport en la 

gestió del programa d’inversions per la realització dels treballs de construcció al Cam-

pus Diagonal-Besòs de 66.066 €, no especifica a quins edificis correspon.  

 

El 31 de desembre del 2013 el CEIB tenia pendent de pagament a la Fundació b_TEC 

0,15 M€ de l’aportació comptabilitzada l’exercici 2012 i 1,49 M€ de l’aportació comptabilit-

zada l’exercici 2013. 

Aportació a favor de la UPC 

Aquest capítol també inclou l’aportació a favor de la UPC en concepte de tutela acadèmica 

de 0,12 M€. D’acord amb els decrets que anualment fixen els preus dels serveis acadè-

mics a les universitats públiques de Catalunya, els estudiants dels centres adscrits han 

d’abonar a la universitat pública a la qual estan adscrits, directament o a través del centre, 

un percentatge dels preus de matrícula en concepte de tutela acadèmica. Per al curs 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 3/2015 

36 

2013-2014 aquest percentatge, per als centres adscrits en què participa la Generalitat, era 

del 7%. No obstant això, el conveni d’adscripció de l’EUETIB signat amb la UPC el març 

del 2000 estableix que el CEIB ingressarà a la UPC el 45% de la part dels preus públics de 

la matrícula que estableixi l’administració educativa. L’import transferit a la UPC ha estat, 

per tant, del 3,15% dels preus de matrícula. La tutela acadèmica no té naturalesa de trans-

ferència, sinó de servei, per la qual cosa s’hauria de registrar en el capítol 2, Despeses de 

béns corrents i serveis. 

2.6.4. Inversions reals 

En el quadre 15 es detallen les inversions reals de l’exercici 2013. 

 

Inversions reals Quadre 15. 

Concepte Import 

Inversió reposició en infraestructures 64.568 

Inversió nova associada a funció operativa 89.541 

Despeses d’inversió de caràcter immaterial 26.651 

Inversió en equips de processament de dades i telecomunicacions 14.798 

Fons bibliogràfic i audiovisual 17.559 

Despeses d’inversió en béns patrimonials 5.837 

Total 218.954 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 

La inversió s’ha destinat principalment al condicionament d’aules i despatxos, a l’adaptació 

de sistemes i a bibliografia tècnica. 

 

Inventari 

El CEIB no disposa d’un inventari físic identificat d’elements amb un número de referència i 

localització encara que està treballant perquè quan s’hagi de fer el trasllat al Campus 

Diagonal-Besòs tingui controlats quins són els elements que corresponen al CEIB i quins a 

la Diputació de Barcelona. 

 

 

2.7. ESTAT DE LES OPERACIONS DELS PRESSUPOSTOS TANCATS 

En els quadres 16 i 17 es presenten els estats de les operacions dels pressupostos tancats 

corresponents a l’exercici 2013.  
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Estat de les operacions dels pressupostos tancats. Drets pendents de cobrament Quadre 16. 

Article  Descripció 

Drets 

pendents de 

cobrament 

1.1.2013 

Rectificacions 

i anul·lacions 

Drets 

pendents 

nets 

Total 

cobraments 

Drets 

pendents de 

cobrament 

31.12.2013 

       

31 Prestació de serveis 1.262.066 (679) 1.261.387 1.261.387 0 

32 Taxes 63.721 0 63.721 63.721 0 

39 Altres ingressos 221.153 (2.000) 219.153 91.217 127.936 

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 1.546.940 (2.679) 1.544.261 1.416.325 127.936 
       

41 De la Generalitat de Catalunya 1.813.189 0 1.813.189 1.813.189 0 

42 De l’Estat 53.265 (2.507) 50.758 50.758 0 

46 D’entitats locals 615.000 0 615.000 615.000 0 

Cap. 4 Transferències corrents 2.481.454 (2.507) 2.478.947 2.478.947 0 
       

52 Interessos de dipòsit 284 0 284 284 0 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 284 0 284 284 0 
       

81 Alienació obligacions 3.243 0 3.243 3.243 0 

83 Reintegrament de préstecs 85.234 0 85.234 85.143 91 

Cap. 8 Actius financers 88.477 0 88.477 88.386 91 
       

  Total ingressos 4.117.155 (5.186) 4.111.969 3.983.942 128.027 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 

Estat de les operacions dels pressupostos tancats. Obligacions pendents de pagament Quadre 17. 

Article Descripció 

Obligacions 

pendents de 

pagament 

1.1.2013 

Rectificacions 

i anul·lacions 

Obligacions 

pendents 

netes 

Total 

pagaments 

Obligacions 

pendents de 

pagament 

31.12.2013 

       

12 Personal funcionari 354.711 0 354.711 354.711 0 

13 Personal laboral 444.233 0 444.233 444.233 0 

16 Assegurances i cotitzacions socials 169.780 0 169.780 169.780 0 

Cap. 1 Despeses de personal 968.724 0 968.724 968.724 0 
       

21 Conservació i reparació 46.150 0 46.150 46.150 0 

22 Material, subministraments i altres 130.432 0 130.432 100.045 30.387 

23 Indemnitzacions per raó del servei 166 0 166 166 0 

Cap. 2 Despeses de béns corrents i serveis 176.748 0 176.748 146.361 30.387 
       

44 A empreses de l’entitat local 1.269.902 0 1.269.902 1.118.285 151.617 

48 A famílies, instit. sense fin. lucre i altres 24.911 0 24.911 22.518 2.393 

Cap. 4 Transferències corrents 1.294.813 0 1.294.813 1.140.803 154.010 
       

61 Inversió reposició en infraestructures 295 0 295 295 0 

62 Inversió nova assoc. a funció operativa 6.651 0 6.651 6.651 0 

64 Despeses d’inversió caràcter immaterial 657 0 657 657 0 

65 Inversió en equips process. dades i tel. 7.889 0 7.889 7.889 0 

67 Fons bibliogràfic i audiovisual 6.632 0 6.632 6.632 0 

Cap. 6 Inversions reals 22.124 0 22.124 22.124 0 
       

 Total despeses 2.462.409 0 2.462.409 2.278.012 184.397 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 
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2.8. COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS 

En el quadre 18 es presenta l’Estat de creditors i deutors no pressupostaris a 31 de de-

sembre del 2013.  

 

Estat de creditors i deutors no pressupostaris Quadre 18. 

Concepte 

Saldo a  

1.1.2013 Pagaments Cobraments 

Saldo a  

31.12.2013 

Creditors         

Altres creditors no pressupostaris 13.515 7.926 (7.002) 14.439 

Altres creditors no pres. UPC liquidació títols 12.962 59.105 (54.284) 17.783 

Altres creditors no pres. UPC serveis específics 0 176.575 0 176.575 

Creditors per IVA 219 14.492 (14.052) 659 

Hisenda pública creditora per IVA 22.173 23.592 (37.910) 7.855 

IRPF 142.041 681.364 (648.604) 174.801 

Seguretat Social creditora 78.787 936.645 (943.248) 72.184 

Seguretat Social assegurança escolar 3.063 2.771 (2.604) 3.230 

Hisenda pública IVA 0 38.056 (38.056) 0 

Dipòsits rebuts 0 11.562 (11.562) 0 

Total creditors 272.760 1.952.088 (1.757.322) 467.526 

Deutors         

Clients, factures pendents de formalitzar 0 (1.000) 1.000 0 

Altres deutors CEIB 0 (4.045) 4.045 0 

Altres deutors  0 (2.000) 2.000 0 

Deutors per IVA 21.692 (50.053) 38.056 9.695 

Hisenda pública deutora per IVA 0 (17.354) 17.354 0 

Total deutors 21.692 (74.452) 62.455 9.695 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 

El saldo a 31 de desembre del 2013 del compte Creditors no pressupostaris inclou, bà-

sicament, el deute amb les administracions públiques a 31 de desembre del 2013 per les 

retencions als treballadors en concepte d’IRPF, 0,17 M€, i Seguretat Social, 72.184 €, que 

s’ha fet efectiu el gener de l’exercici següent. 

 

 

2.9. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

En el quadre 19 es presenta l’Estat del romanent de tresoreria corresponent a l’exercici 

2013.  
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Estat del romanent de tresoreria Quadre 19. 

Concepte Import 

   

Drets pendents de cobrament (A) 7.970.592 

Del pressupost corrent 7.832.689 

De pressupostos tancats 128.027 

D’operacions no pressupostàries 9.695 

Ingressos realitzats pendents d’aplicar 181 
    

Obligacions pendents de pagament (B) 2.395.800 

Del pressupost corrent 1.711.573 

De pressupostos tancats 184.397 

D’operacions no pressupostàries 467.527 

De pressupostos d’ingressos 32.303 
   

Fons líquids (C) 1.763.890 
    

    

Romanent de tresoreria afectat (D) 6.515.139 

Romanent de tresoreria no afectat (E) 823.543 

Romanent de tresoreria total (A–B+C)=(D+E) 7.338.682 
    

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 

El romanent de tresoreria afectat de 6,52 M€ correspon als conceptes següents: 

 

• Aportacions de la Generalitat de 3,75 M€ per al finançament de les inversions en el nou 

edifici de l’EUETIB al Campus Diagonal-Besòs. 

 

• Dipòsits constituïts de 2,40 M€ procedents de la Diputació de Barcelona per cobrir dife-

rències salarials. En el quadre 20 es mostra el moviment d’aquests dipòsits durant 

l’exercici 2013. 

 

Dipòsits constituïts Quadre 20. 

Concepte Import 

    

Saldo pendent d’incorporar el 31 de desembre del 2012 2.010.377 
    

Aportació de la Diputació de Barcelona exercici 2013 576.469 

Incorporació romanent per premis de jubilació exercici 2013 (186.448) 
    

Saldo pendent d’incorporar el 31 de desembre del 2013 2.400.398 
    

Imports en euros. 

Font: CEIB. 

 

• Activitats de transferència de tecnologia de 0,36 M€.  

 

De l’anàlisi del romanent de tresoreria es desprenen les observacions següents: 
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• Anualment la Diputació de Barcelona fa una aportació al CEIB pel sobrecost del per-

sonal laboral provinent de l’EUETIB respecte del de la UPC, d’acord amb un càlcul indi-

vidualitzat de la diferència entre les retribucions reals i les que correspondrien segons el 

conveni laboral de la UPC. 

El CEIB no aplica aquestes quantitats a cobrir les diferències salarials esmentades sinó 

a cobrir els premis de jubilació establerts en el Conveni col·lectiu del PDI provinent de 

l’EUETIB, els quals no s’han tingut en compte per determinar les diferències salarials.  

 

Per tant, en opinió de la Sindicatura, el romanent pels dipòsits constituïts no és un roma-

nent específic sinó genèric, ja que té la finalitat de cobrir diferències salarials que ja 

s’han produït. D’altra banda, els premis de jubilació no estan finançats per la Diputació 

com correspondria d’acord amb el protocol de creació del CEIB sinó pels recursos ge-

nerats pel CEIB. 

 

• El romanent per activitats de transferència de tecnologia de 0,36 M€ inclou 32.181 € que 

corresponen a l’ESAB. Atès que aquesta escola es va integrar a la UPC l’any 2008 cal-

dria traspassar l’import a la UPC.  

 

 

2.10. CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL RESULTAT PATRIMONIAL 

En el quadre 21 es presenta la conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat pa-

trimonial de l’exercici 2013. 

 

Conciliació entre el resultat pressupostari i el patrimonial Quadre 21. 

Concepte Import 

  

Resultat pressupostari (A) 3.998.147 

  

Ajustaments:  

 Aportacions de capital de la Generalitat (3.890.996) 

 Dotació per amortització de l’immobilitzat  (411.627) 

 Devolució matrícula (32.303) 

 Bestretes de personal (17.600) 

 Anul·lació de drets d’exercicis anteriors (194) 

 Bestretes de personal 17.600 

 Aportacions de capital traspassades al resultat 124.071 

 Adquisicions d’immobilitzat 218.954 

Total ajustaments (B) (3.992.095) 

  

Resultat comptable patrimonial (A+B) 6.052 
  

Imports en euros. 

Font: CEIB. 
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2.11. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

D’acord amb l’article 3.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), el CEIB té la 

consideració d’Administració pública als efectes d’aquesta Llei.  

La disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures 

per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, preveu que abans 

del 31 de desembre del 2012 els ens, organismes i entitats que formen part del sector 

públic d’acord amb l’article 3.1 del TRLCSP havien de dictar les instruccions pertinents per 

evitar actuacions que poguessin considerar-se determinants per al reconeixement d’una 

relació laboral. El CEIB no ha dictat aquestes instruccions. 

 

En el quadre 22 es presenten les principals característiques dels expedients de contrac-

tació licitats pel CEIB en l’exercici 2013. 

 

Expedients licitats Quadre 22. 

Referència 

Sindicatura 

Tipus de 

procediment Objecte 

Import 

licitat 

Empresa 

adjudicatària 

Import 

adjudicat 

1 Obert Servei de neteja de les instal·la-

cions del CEIB 

222.751 Clece, SA 194.544 

2 Negociat sense 

publicitat 

Subministrament dels serveis TIC 

per al CEIB 

125.000 UPCnet, SLU 120.224 

3 Negociat sense 

publicitat 

Serveis de manteniment d’instal·la-

cions elèctriques, aigua, gas, aire 

comprimit i ventilació del CEIB  

59.960 Insteldecor Servi-

cios Integrales, 

SAU 

48.147 

4 Negociat sense 

publicitat 

Servei de suport informàtic al CEIB 47.000 UPCnet, SLU 46.672 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

De l’anàlisi dels quatre expedients licitats pel CEIB es desprèn que en l’informe tècnic de 

valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de l’expedient 1 es descriuen les carac-

terístiques de les ofertes presentades pels licitadors i es puntuen, però no es justifiquen les 

puntuacions atorgades. 

 

Pel que fa a l’aplicació de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 

del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, el CEIB ha pagat totes les factures dins del termini màxim legal de 

trenta dies. 
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2.12. FETS POSTERIORS 

La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), estableix que, abans del 31 de desembre 

del 2014, els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor de la 

Llei (31 de desembre del 2013) hi havien d’adaptar els seus estatuts. Si aquesta adaptació 

produís un canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu servei o al seu règim pres-

supostari, comptable o de control, aquest nou règim seria aplicable a partir de l’1 de gener 

del 2015. 

L’adaptació s’ha d’entendre referida a la nova disposició addicional vintena de la Llei 

30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú (LRJPAC), introduïda per la disposició final segona de la 

LRSAL, que estableix que els estatuts han de determinar l’Administració pública d’ads-

cripció del consorci, de conformitat amb els criteris que s’hi estableixen i que són, entre 

d’altres, els següents: majoria de vots en els òrgans de govern, facultats per nomenar o 

destituir la majoria de membres dels òrgans executius, facultats per nomenar o destituir la 

majoria de membres del personal directiu, finançament de més d’un cinquanta per cent o, 

si no, en una mesura més gran, de l’activitat duta a terme pel consorci, tenint en compte 

tant l’aportació al fons patrimonial com el finançament concedit cada any. 

 

Aquesta mateixa disposició addicional estableix que els consorcis estan subjectes al règim 

pressupostari, comptable i de control de l’Administració d’adscripció, i que el personal al 

servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassig-

nació de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim jurídic ha de ser 

el de l’Administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas poden su-

perar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents. 

 

Per tant, d’acord amb la LRSAL, el CEIB, en la situació existent el 31 de desembre del 

2013, havia de modificar els seus Estatuts i incloure-hi els aspectes següents: 

 

• Adscripció a la Generalitat, en aplicació dels criteris establerts en la Llei. 

• Sotmetiment al règim de pressupostació, comptabilitat i control de la Generalitat. 

• Integració del pressupost del CEIB en el pressupost de la Generalitat a partir de l’exer-

cici 2015. 

• Modificació del règim del personal. 

 

El 31 de desembre del 2014 el CEIB no havia adaptat els seus Estatuts. Si bé la dis-

posició transitòria sisena de la LRSAL no estableix de manera expressa cap conse-

qüència pel cas que no es produeixi l’adaptació dels estatuts en el termini establert, la 
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disposició final segona determina que el consorci queda adscrit a una Administració 

pública en cada exercici pressupostari i per tot aquest període. Per tant, a partir de l ’1 de 

gener del 2015 i per tot l’exercici 2015 el CEIB quedarà, en principi, adscrit a la Ge-

neralitat. 

3. CONCLUSIONS 

El CEIB està integrat per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la UPC. És titular de 

l’EUETIB i organitza i regula la docència, la recerca i la prestació de serveis. S’ubica en un 

edifici cedit per la Diputació de Barcelona i es preveu que es traslladi al Campus Diagonal-

Besòs l’any 2015. 

 

La liquidació del pressupost del 2013 presenta drets liquidats per 17,07 M€ i obligacions 

reconegudes per 13,07 M€. Els ingressos provenen, principalment, de l’aportació de la 

Generalitat de Catalunya, 11,14 M€; dels ingressos de matrícula dels estudiants, 4,91 M€, i 

de l’aportació de la Diputació de Barcelona, 0,58 M€. Les despeses corresponen, prin-

cipalment, a personal, 9,74 M€; a l’aportació per inversions al Campus Diagonal-Besòs, 

1,49 M€, i a béns corrents i serveis, 1,40 M€.  

 

 

3.1. OBSERVACIONS 

A continuació es presenten de forma resumida les observacions més destacables as-

senyalades al llarg de l’informe.  

 

1. El CEIB es va constituir amb la finalitat última d’integrar l’EUETIB a la UPC, però el 31 

de desembre del 2014 encara no s’havia fet. L’EUETIB continua sent una escola ads-

crita a la UPC, encara que, de fet, funciona com una escola pròpia de la UPC, ja que la 

major part del seu professorat i una part del PAS són personal de la UPC adscrit al 

CEIB, utilitza els sistemes de matriculació de la UPC i els seus sistemes informàtics 

(vegeu l’apartat 1.2.1). 

 

2. El CEIB és considerat una entitat participada de forma no majoritària per la Generalitat. 

Això fa que no se li apliquin determinades mesures establertes per la Generalitat, espe-

cialment en matèria d’ocupació pública, que són aplicables tant a la Generalitat com a 

les universitats públiques. Tenint en compte que al CEIB presten serveis funcionaris de 

la UPC, funcionaris de la Diputació de Barcelona i personal contractat pel CEIB, es 

dóna la circumstància que en una mateixa organització hi ha persones que desen-
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volupen feines equivalents però que tenen condicions laborals diferents, fet que pot 

dificultar la gestió. En opinió de la Sindicatura, al CEIB hi concorren un conjunt d’as-

pectes que fan que es pugui considerar un consorci del sector públic de la Generalitat 

(vegeu l’apartat 2.1).  

 

D’altra banda, el 31 de desembre del 2014 el CEIB no havia adaptat els seus Estatuts 

d’acord amb el que estableix la disposició transitòria sisena de la LRSAL, i a partir de 

l’1 de gener del 2015, en aplicació de la disposició addicional vintena de la LRJPAC, 

introduïda per la disposició transitòria sisena de la LRSAL, quedarà, en principi, adscrit 

a la Generalitat (vegeu l’apartat 2.12). 

3. El Consell de Govern del CEIB va aprovar el pressupost de l’exercici 2013 el 16 d’oc-

tubre del 2013. D’acord amb la normativa aplicable, l’aprovació del pressupost s’ha de 

fer abans de l’inici de l’any (vegeu l’apartat 2.3). 

 

4. L’aportació de la Generalitat a favor del CEIB, de 3,75 M€, destinada al finançament de 

les obres del Campus Diagonal-Besòs s’hauria d’haver comptabilitzat en el capítol 7, 

Transferències de capital, d’ingressos, en lloc de fer-se en el capítol 8, Actius financers 

(vegeu l’apartat 2.5.3). 

 

5. El professorat de la UPC que imparteix docència en l’EUETIB, d’acord amb els Estatuts 

del CEIB, hauria de formar part de la plantilla del CEIB i, per tant, hauria de ser el 

mateix CEIB qui hauria d’abonar-li les retribucions directament. El PAS de la UPC 

adscrit al CEIB, d’acord amb els Estatuts del CEIB, forma part de la seva plantilla i, per 

tant, hauria d’abonar-li les retribucions directament (vegeu l’apartat 2.6.1). 

 

6. Totes les places de PAS incloses en l’RLT del CEIB són de personal funcionari. En 

alguns casos, places de les mateixes característiques a la UPC són de caràcter la-

boral. Per aquest motiu, quan el CEIB nomena un interí per ocupar una plaça que a la 

UPC és laboral, aplica les taules del personal funcionari i abona un complement re-

tributiu per la diferència amb la retribució que correspondria a la UPC com a personal 

laboral. Aquest complement no s’ajusta a la normativa vigent (vegeu l’apartat 2.6.1). 

 

7. El CEIB ha registrat una aportació a la Fundació b_TEC per al finançament de les obres 

del Campus Diagonal-Besòs com a transferència corrent en el capítol 4 del pressupost 

del 2013. Del treball realitzat es desprèn que aquesta obligació és una transferència de 

capital que s’hauria d’haver registrat amb càrrec al capítol 7 del pressupost del 2014, 

ja que l’aprovació de la despesa no es va fer fins aquest exercici. En conseqüència, les 

obligacions reconegudes del pressupost de despeses de l’exercici 2013 estan 

sobrevalorades i el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2013 està infravalorat 

en 1,49 M€ (vegeu l’apartat 2.6.3). 
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8. El CEIB no disposa d’un inventari físic identificat d’elements amb un número de refe-

rència i localització (vegeu l’apartat 2.6.4). 

9. El romanent per dipòsits constituïts, de 2,40 M€, no és un romanent afectat sinó ge-

nèric del CEIB, ja que les aportacions que fa la Diputació de Barcelona per com-

pensar el sobrecost dels professors de l’EUETIB respecte dels de la UPC es calculen 

a partir de costos reals i, per tant, no existeix un excés de finançament (vegeu l’apar-

tat 2.9).  

 

10. El CEIB no ha dictat les instruccions pertinents per evitar actuacions que poguessin 

considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral que preveu la 

disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures 

per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (vegeu l’apartat 

2.11).  

11. S’han revisat els quatre expedients de contractació licitats l’exercici 2013; en un d’ells 

la motivació de les puntuacions assignades en l’informe de valoració és insuficient 

(vegeu l’apartat 2.11). 

 

 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació es fan diverses recomanacions que, des del punt de vista de la Sindicatura, 

contribuirien a millorar la gestió del CEIB i a corregir alguns dels aspectes assenyalats en 

l’apartat d’observacions: 

 

1. Caldria impulsar la integració definitiva de l’EUETIB a la UPC per complir la finalitat per 

a la qual es va constituir el CEIB. Mentre no es faci la integració, el CEIB ha d’adaptar 

els seus Estatuts i prendre les mesures necessàries per complir el que disposa la 

LRSAL. 

 

2. Seria convenient elaborar un inventari complet d’immobilitzat que en permetés el con-

trol i facilités el futur trasllat de l’EUETIB al Campus Diagonal-Besòs. 

 

3. Caldria dictar les instruccions que preveu la disposició addicional primera del Reial 

decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 

de foment de la competitivitat, per evitar actuacions que poguessin considerar-se 

determinants per al reconeixement d’una relació laboral. 
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4. ANNEX 

Es presenten a continuació els balanços del CEIB a 31 de desembre del 2012 i del 2013 i 

els comptes de pèrdues i guanys dels mateixos exercicis. 

 

Balanç a 31 de desembre del 2012 i del 2013 Quadre 23. 

ACTIU 2012 2013 PASSIU 2012 2013 

      

ACTIU NO CORRENT 1.761.999 1.569.327 PATRIMONI NET 5.140.024 8.908.009 
       

Immobilitzat  1.761.999 1.569.327 Fons propis 4.928.252 4.929.312 

Immobilitzat intangible 9.910 11.130 Capital  3.591.264 3.591.264 

Immobilitzat material 1.752.089 1.558.197 Reserves 0 (4.992) 

 

  Resultats d’exercicis anteriors 1.368.472 1.336.988 

   Resultat de l’exercici (31.484) 6.052 
      

   

Subvencions, donacions i llegats 

rebuts 211.772 3.978.697 
      

ACTIU CORRENT 6.204.567 9.734.301 PASSIU CIRCULANT 2.826.542 2.395.619 
        

Deutors comercials i altres 

comptes a cobrar 4.138.847 7.970.411 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i altres 

comptes a pagar 

91.373 

 

2.735.169 

(181) 

 

2.395.800 
 

  

Efectiu i altres actius líquids 

equivalents 2.065.720 1.763.890 
        

TOTAL ACTIU 7.966.566 11.303.628 TOTAL PASSIU 7.966.566 11.303.628 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 

 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2012 i 2013 Quadre 24. 

CONCEPTE 2012 2013 

   

Prestació de serveis 4.118.570 5.023.221 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 112.707 97.350 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 8.092.025 7.961.530 

Transferències i subvencions 75.196 124.071 
    

Total ingressos d’explotació 12.398.498 13.206.172 
    

Despeses de personal (9.277.199) (9.751.071) 

Dotació amortitzacions (376.162) (411.627) 

Altres despeses de gestió (2.807.737) (3.079.427) 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (141) 0 
    

Total despeses d’explotació (12.461.239) (13.242.125) 
    

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (62.741) (35.953) 
    

Ingressos financers 31.280 42.019 
    

Despeses financeres (23) (14) 
    

RESULTAT FINANCER 31.257 42.005 

    

RESULTAT DE L’EXERCICI (31.484) 6.052 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals del CEIB. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 

CEIB el 16 de febrer del 2015 per complir el tràmit d’al·legacions. 

 

 

5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

L’escrit d’al·legacions presentat pel CEIB a la Sindicatura de Comptes es reprodueix lite-

ralment a continuació: 

 

 

 

CONSORCI 

ESCOLA INDUSTRIAL 

DE BARCELONA 

 

 

Sr. Jordi Pons Novell 

Síndic 

Sindicatura de Comptes 

 

 

Senyor, 

 

Em plau trametre-us les al·legacions del Consorci Escola Industrial de Barcelona 

(CEIB) al projecte d’informe 19/2014-D de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 

relatiu a l’esmentada empresa referit a l’exercici 2013. 

 

Atentament, 

 

 

Jordi Camprubí Paretas 

Director 

 

Barcelona, 2 de març de 2015 
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Al·legacions al projecte d’informe 19/2014-D de la Sindicatura de Comptes de Cata-

lunya relatiu al Consorci Escola Industrial de Barcelona referit a l’exercici 2013 

 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. 1 

 

Observació de la Sindicatura núm. 3, punt 2.3 del projecte d’informe 

 

El Consell de Govern del CEIB va aprovar el pressupost de l’exercici 2013 el 16 d’oc-

tubre del 2013. D’acord amb la normativa aplicable, l’aprovació del pressupost s’ha 

de fer abans de l’inici de l’any. 

 

Al·legació del CEIB 

 

El Consell de Govern del CEIB va aprovar el pressupost de l’exercici 2013 el 20 de 

desembre de 2012 (acord 22/2012), amb una aprovació condicionada a la ratificació 

posterior dels crèdits compromesos com aportacions de la Direcció General d’Uni-

versitats en els pressupostos de la Generalitat pel 2013. 

 

L’any 2013 va ser un any de modificacions en les aportacions que la Generalitat va 

fer al CEIB per ser un any de pròrroga pressupostària. Així, l’aportació prevista en l’a-

cord 22/2012, de 8.443.750,66 €, va passar a ser una aportació de 7.599.375,59 € 

l’octubre del 2013, un cop aprovat el pressupost definitiu de la Generalitat de Cata-

lunya. Per aquest motiu, en el Consell de Govern del CEIB celebrat l’octubre de 2013, 

s’aprovà una nova formulació del pressupost (acord del Consell de Govern 16/2013), 

que modificava i substituïa la prevista a l’acord 22/2012. 

 

Entenem, doncs, que el CEIB va disposar d’un pressupost de l’exercici 2013 aprovat 

en temps i forma, que posteriorment va ser substituït per un altre, per adaptar-se a les 

restriccions econòmiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. 2 

 

Observació de la Sindicatura núm. 4, punt 2.5.3 del projecte d’informe 

 

L’aportació de la Generalitat a favor del CEIB de 3,75 M€ destinada al finançament de 

les obres del Campus Diagonal-Besòs s’hauria d’haver comptabilitzat en el capítol 7, 

Transferències de capital d’ingressos, en lloc de fer-ho en el capítol 8, Actius financers. 

 

Al·legació del CEIB 

 

En tot moment s’ha entès que no es tracta d’una inversió de capital, perquè el CEIB 

no és ni serà mai propietari de l’edifici, atès que és un Campus de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya, per decisió de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tot i això, l’aportació que fa la Generalitat augmenta el fons patrimonial del CEIB, en 

tant que el nou edifici seria susceptible de ser inventariat com a patrimoni afectat a 

l’EUETIB. És per això que la transferència de la Generalitat es va fer a càrrec del seu 

capítol 8. 

 

Ateses aquestes premisses, la Intervenció General va recomanar la comptabilització 

en el capítol 8, Actius financers, recomanació que el CEIB ha seguit. 
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AL·LEGACIÓ NÚM. 3 

 

Observació de la Sindicatura núm. 7, punt 2.6.3 del projecte d’informe, apartat 

“aportació a favor de la Fundació b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica. Exercici 

2013” 

 

El CEIB ha registrat una aportació a la Fundació b_TEC per al finançament de les 

obres del Campus Diagonal-Besòs com a transferència corrent en el capítol 4 del 

pressupost del 2013. Del treball realitzat es desprèn que aquesta obligació és una 

transferència de capital que s’hauria d’haver registrat amb càrrec al capítol 7 del 

pressupost del 2014, ja que l’aprovació de la despesa no es va fer fins aquest exer-

cici. En conseqüència, les obligacions reconegudes del pressupost de despeses de 

l’exercici 2013 estan sobrevalorades i el romanent de tresoreria a 31 de desembre 

del 2013 està infravalorat en 1,49 M€. 

 

Al·legació del CEIB 

 

El reconeixement de l’obligació es fa el 2013, perquè és en el moment del tancament 

que es poden precisar les disponibilitats pressupostàries. Aquest fet és conseqüèn-

cia d’allò estipulat a la clàusula 2a del conveni entre el CEIB i la Fundació b_TEC, 

Barcelona Innovació Tecnològica en relació al desenvolupament del programa 2011-

2014 del Campus Diagonal-Besòs. 

 

Les transferències es van incloure al capítol 4 del pressupost de despeses perquè no 

totes les despeses anaven destinades a la construcció d’edifici pròpiament dit, sinó 

que també hi havia despeses derivades de la prestació de serveis de gestió de les 

obres. Actualment les despeses relatives al Campus s’inclouen al capítol 7 del pres-

supost de despeses. 

 
 

AL·LEGACIÓ NÚM. 4 

 

Observació de la Sindicatura al punt 2.6.3 del projecte d’informe, apartat “aportació a 

favor de la UPC” 

 

Aquest capítol també inclou l’aportació a favor de la UPC en concepte de tutela aca-

dèmica de 0,12 M€. D’acord amb els decrets que anualment fixen els preus dels ser-

veis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, els estudiants dels centres 

adscrits han d’abonar a la universitat pública a la qual estan adscrits, directament o a 

través del centre, un percentatge dels preus de matrícula en concepte de tutela aca-

dèmica. Per al curs 2013-2014 aquest percentatge, per als centres adscrits en què 

participa la Generalitat, era del 7%. No obstant això, el conveni d’adscripció de 

l’EUETIB signat amb la UPC el març del 2000 estableix que el CEIB ingressarà a la 

UPC el 45% de la part dels preus públics de la matrícula que estableixi l’administra-

ció educativa. L’import transferit a la UPC ha estat, per tant, del 3,15% dels preus de 

matrícula. La tutela acadèmica no té naturalesa de transferència, sinó de servei, per 

la qual cosa s’hauria de registrar en el capítol 2, Despeses de béns corrents i serveis. 

Al·legació del CEIB 

 

Aquest concepte de tutela acadèmica és una transferència que s’empara en el Reial 

Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universi-
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tats públiques de centres docents d’ensenyament superior, i en el conveni d’adscrip-

ció de l’EUETIB a la UPC signat el març de 2000. A més, el percentatge de tutela 

acadèmica que els centres adscrits han de transferir a les universitats d’adscripció es 

regula pel decret de preus del curs acadèmic que pertoqui. El curs acadèmic 

2013/2014 el percentatge de tutela acadèmica és del 7%. En el nostre cas, tal com 

està recollit en el conveni d’adscripció, el CEIB transfereix a la Universitat Politècnica 

de Catalunya un 45% directament, i la resta, el 55%, el CEIB l’utilitza per fer millores 

en els equipaments docents de l’Escola (clàusula 9.4). 

 

En tots els casos, el decret de preus deixa clar que són els estudiants els qui abonen 

la tutela acadèmica a les universitats i que poden fer-ho directament o a través dels 

centres adscrits als que es matriculen. En el curs que ens ocupa, aquestes consi-

deracions estan recollides a l’article 2.2 del Decret 192/2013, de 9 de juliol. 

 

En conclusió, el CEIB es limita a donar compliment al previst al Decret 192/2013 tras-

lladant a la Universitat l’import de la tutela acadèmica de la Universitat que l’estudiant 

ha abonat en el moment de la matrícula. 

 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. 5 

 

Observació de la Sindicatura núm. 9, punt 2.9 del projecte d’informe 

 

El romanent per dipòsits constituïts de 2,40 M€ no és un romanent afectat sinó genè-

ric del CEIB, ja que les aportacions que fa la Diputació de Barcelona per compensar 

el sobrecost dels professors de l’EUETIB respecte dels de la UPC es calculen en ba-

se a costos reals i, per tant, no existeix excés de finançament. 

 

Al·legació del CEIB 

 

Des del CEIB hem entès i tractat aquest fons sempre com un romanent afectat als 

premis de jubilació. El CEIB ha anat dotant fons per poder atendre l’obligació legal de 

provisionar el pagament dels premis de jubilació previstos a l’article 49 del conveni 

col·lectiu del personal laboral de l’EUETIB. Aquests premis es calculen en base a una 

mensualitat per cada quatre anys d’antiguitat del treballador que es jubila. 

 

El sector universitari públic català no contempla cap prestació de característiques 

comparables, essent l’esmentat conveni que recull la figura del premi de jubilació 

heretat pel CEIB de l’Organisme Autònom EUETIB, de la Diputació de Barcelona, que 

és qui el va negociar i pactar. Per tant, aquest premi forma part de les diferències 

que la Diputació de Barcelona es va comprometre a abonar a la clàusula cinquena 

del Protocol entre el Comissionat per a Universitats i Recerca, la Diputació de Barce-

lona i la Universitat Politècnica de Catalunya en relació amb l’Escola Universitària 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona adscrita a la UPC, signat el juliol de 

1997. 

 

Ens trobem doncs davant d’una obligació convenial heretada: l’existència d’uns pre-

mis de jubilació quantiosos, i d’una obligació legal de provisionar-los, que ens porten 

a haver de dotar uns fons i afectar-los amb la finalitat de fer front a les obligacions a 

les que el CEIB està subjecte. 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comp-

tes. El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les al·legacions són 

explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen 

els judicis que s’hi exposen. 
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