INFORME D’ACTUACIONS DUTES A TERME PEL CEIB SOBRE L’INFORME
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 19/2014‐D
El present informe explica les actuacions dutes a terme per tal de resoldre les observacions i
recomanacions de l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2013 (projecte 19/2014‐
D).
De les observacions fetes per la Sindicatura, cal destacar‐ne les següents, de les quals
explicarem les actuacions dutes a terme per tal de recollir les recomanacions:
Observació núm. 2 de l’informe: La Sindicatura entén i considera que el CEIB és un Consorci del
sector públic de la Generalitat, i per tant, als seus estatuts hauria de constar aquesta
circumstància. Per altra banda, també es fa notar que el CEIB encara no ha adaptat els seus
estatuts a la LRSAL.
Respecte a aquest punt, en el seu moment es va fer la sol∙licitud a la Generalitat, però abans
de rebre contestació el CEIB ha quedat sense activitat en haver complert el seu objectiu, atès
que la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) ha integrat els
seus estudis i plantilla a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Observació núm. 3 de l’informe: La Sindicatura considera que el CEIB havia aprovat el seu
pressupost 2013 fora de termini. En el seu moment amb l’informe d’al∙legacions el CEIB va
explicar la motivació d’aquest fet.
Observació núm. 4 de l’informe: La Sindicatura entén que les aportacions al nou Campus
Diagonal Besòs s’havien de comptabilitzar en el capítol 7 en comptes de al 8. El CEIB va seguir
les recomanacions de la Sindicatura en els següents exercicis.
Observació núm. 5 de l’informe: La Sindicatura considera que el professorat de l’EUETIB, sigui
quina sigui la seva procedència, hauria de ser inclòs dins la plantilla del CEIB i hauria de ser
retribuït pel mateix CEIB, no per dues institucions diferents. Respecte al PAS es fa el mateix
comentari.
En el moment de rebre aquestes recomanacions s’estava treballant per fusionar ambdues
plantilles dins la UPC, fet que ja s’ha portat a terme des de l’1 de juny de 2016. Per tant,
aquesta recomanació ja s’ha portat a terme amb la integració de tot el personal de l’Escola a la
UPC i l’existència d’un únic pagador.
Observació núm. 6 de l’informe: La Sindicatura considera que totes les places de PAS de la RLT
que tenen un complement per adequar les seves retribucions a les places anàlogues de la UPC
no estan ben retribuïdes, atès que aquest complement no s’ajusta a la normativa vigent.
Aquesta circumstància ja està resolta amb la integració de tot el PAS del CEIB que cobrava
aquest complement a la UPC, atès que actualment tot el personal de l’Escola cobra segons les
taules retributives de la UPC.
Observació núm. 7 de l’informe: La Sindicatura considera que les transferències de capital a la
Fundació b‐TEC per al finançament del Campus Diagonal‐Besòs s’haurien d’haver
comptabilitzat al capítol 7 i no al 4 de transferències corrents.

Aquesta circumstància ja està resolta, atès que en els següents exercicis es va comptabilitzar
correctament.
Observació núm. 8 de l’informe: El CEIB no disposava d’inventari físic i no n’ha disposat.
Aquesta circumstància s’ha resolt amb la integració de l’Escola a la UPC, on si hi ha inventari.
Observació núm. 9 de l’informe: L’any 2016 serà l’últim que la Diputació farà aquesta
aportació, per integració del personal al qual fa referència a la UPC.
Observació núm. 10 de l’informe: El CEIB va aprovar aquestes instruccions per acord de
Comissió Permanent del CEIB 15/2015, de 9 de juny

Respecte a les tres recomanacions de la Sindicatura, la primera recomanació fa referència a
que s’havia d’impulsar la integració definitiva de l’EUETIB a la UPC, i que s’havien d’adaptar els
estatuts a la LRSAL. La integració ha estat efectiva amb data 1 de juny de 2016, i no ha donat
temps de realitzar l’adequació dels estatuts del CEIB al què preceptua la LRSAL.
Respecte a la segona recomanació, sobre la necessitat de realitzar un inventari físic de
l’immobilitzat del CEIB, aquest no ha estat possible realitzar‐lo per la imminent integració de
l’Escola a la UPC, qui si té inventari.
I per últim, respecte a la tercera recomanació, sobre la necessitat de dictar unes instruccions
per tal de relacionar‐se correctament amb les empreses proveïdores externes al CEIB, aquestes
van ser aprovades en Comissió Permanent del CEIB de 9 de juny de 2015, per Acord núm.
15/2015.

