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INFORME D’ACTUACIÓ SOBRE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DELS ESTATS 
FINANCERS I DE L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE 
REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) PER A L’EXERCICI 2017 

 

 
 
 
 

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Intervenció Adjunta per al 
Control d’Entitats del Sector Públic, en exercici de les funcions que li assignen l’article 71 del 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, i d’acord amb l’establert a les Instruccions de la Intervenció 
General de la Generalitat de 14 de març de 2000, ha emès l’informe definitiu de control financer 
de la Fundació Centre de Regulació Genòmica (en endavant CRG), per a l’exercici 2017 en 
data 18 de novembre de 2019. 

 
De les conclusions i recomanacions de l’informe citat es posen de manifest, entre d’altres, les 
següents incidències: 

 
1.  En relació a la indemnització per incompliment d’un precontracte formalitzat en 2014, per a 

cobrir la plaça de gerent. 
 

Tal com es descriu en el punt 7 de l’informe definitiu de control financer, en fase 
d’alꞏlegacions el GRG conclou que es tracta d’un pagament correcte i que no escau iniciar 
cap procediment de revisió d’ofici. 

 
L’informe definitiu de control financer indica que, ni en la demanda interposada per aquest 
treballador al Jutjat de lo Social el 6/11/2015 ni en cap altre document que formi part 
d’aquest expedient es pot valorar objectivament quins van ser els danys i perjudicis que va 
ocasionar  el  CRG  a  aquest  candidat,  valorats  finalment  en  () euros.  Tampoc consten 
en un expedient els motius pels quals finalment no es va contractar aquest directiu. Per altra 
banda, l’esmentada contractació, d’acord amb l’article 13 g) dels Estatuts, correspon al 
Patronat de l’Entitat i no al/la gerent. 

 
L’informe definitiu considera que aquest pagament podria ser susceptible de considerar-se 
indegut, atès que no s’ha evidenciat cap acte administratiu de la Fundació que motivi la 
procedència legal d’aquest pagament, ni la seva quantificació. 

 
Tenint present la jurisprudència existent sobre aquesta matèria, cal que es doni trasllat de 
l’expedient a l’assessoria jurídica del departament d’adscripció, i per tal que es pronunciï sobre 
si la comunicació efectuada per l’anterior CEO de la Fundació al candidat seleccionat per 
ocupar  la  plaça  de  gerent,  prèviament a  l’aprovació del  Patronat,  així  com  el  pagament 
posterior  d’una  indemnització  per  incompliment  del  precontracte,  constitueix  una  acció  o 
omissió de la qual podria resultar l'obligació d'indemnitzar la Hisenda de la Generalitat. 

 
 

2.  En relació sobre el règim d’incompatibilitats i les retribucions del personal d’ICREA adscrit al 
CRG 

 
Tal com es descriu en el punt 7 de l’informe definitiu de control financer, en fase 
d’alꞏlegacions el GRG conclou, que per tal de poder esmenar les mancances detectades a 
l’informe provisional, caldria que es portessin a terme les actuacions següents per part 
d’ICREA i del CRG, respectivament: 
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- Autorització d’ICREA de la compatibilitat. 
- Convalidació pel Patronat dels contractes subscrits amb els investigadors ICREA. 

 
En relació amb aquestes actuacions que proposa el CRG, fem referència al contingut de 
l’apartat 4.4.1.7 i la recomanació 4.6 de l’informe definitiu de control financer. 

 
No obstant l’anterior, tal com es descriu en el punt 7 de l’informe definitiu de control financer, 
caldria el pronunciament de l’òrgan competent en matèria de compatibilitats de la Funció 
Pública sobre si l’Acord GOV/41/2019, d’11 de març, pel qual es declara d'interès públic el 
desenvolupament per part del personal investigador amb funcions de direcció d'equips 
humans, instalꞏlacions i programes i projectes científics i tecnològics en l'àmbit de 
coneixement dels centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) i de la fundació 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), és d’aplicació al personal 
d’ICREA amb contracte indefinit a temps complert adscrit a un centre de recerca, com seria 
el cas del CRG. Així mateix, i a la vista de les alꞏlegacions formulades pel CRG, cal que 
s’aporti informe jurídic del departament d’adscripció sobre si el actes o contractes realitzats 
són actes nuls o anulꞏlables i, per tant, convalidables per l’òrgan competent. 

 
A la vista dels fets descrits al llarg de l’informe de control financer i del que resulti dels informes 
de l’òrgan competent en matèria de compatibilitats de la Funció Pública i del servei jurídic del 
departament d’adscripció, es podria considerar que estem davant d’una acció o omissió de la 
qual podria resultar l'obligació d'indemnitzar la Hisenda de la Generalitat, per l’import de les 
quantitats abonades indegudament. Les retribucions abonades pel CRG al 2017 han estat de 
()  euros ( () euros per part d’ICREA). 

 
 
Aquesta Intervenció General en compliment del procediment establert a les Instruccions de la 
Intervenció General de 14 de març de 2000 sobre el règim general a seguir en l’exercici del 
control financer, emet el present informe d’actuació, per tal que s’indiquin, en el termini de 15 
dies, les mesures a adoptar, el calendari previst per a la seva implementació i la persona 
responsable de la seva implementació. 
 
Pel que fa a la resta d’observacions de l’informe, es recomana prendre les mesures 
corresponents per a la seva regularització. 
 
En cas de no tenir resposta en el termini establert, aquesta Intervenció General requerirà a 
l’òrgan competent l’inici de l’expedient corresponent. 
 
Així mateix, aquesta Intervenció General indica que en cas de disconformitat del contingut de 
l’informe, es pot tramitar discrepància, segons l’establert a l’article 67 del TRLFPC; i si escau, 
l’informe s’elevarà al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda perquè prengui 
les mesures adients i, si ho considera oportú, ho sotmeti al Govern. 

 
 
Barcelona, 5 de desembre de 2019 

 

 
 
 
 
Rosa Vidal Planella 
Interventora general 
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