Ref. 14¿14
CONVENI DE COL.LABORACIÓENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS I "SA NOSTRA'" CAIXA DE BALEARS,PER A LA

DERECERCA
DELCENTRE
coNsolrDAcró r EL DES¡NVOLUPAMENT
ECONOMICA (UIB."SA NOSTRA')

Palma, 16 de febre¡ de 2ú'7
REUNITS
D'una part,el Magnífic i Excel lentíssimSenyor Avel lí Blasco Esteve,Rector de la
d'aquesta,segons el que
Universitat de les IIles Balears,com a representant
i el
la Llei orgánica6/2001,d'universitats(LOU), de 2l de desembre,
estableixen
Dec¡et l1Ol20O3,de26 de setembre,pel qual s'aprova la reforma dels Estatutsde
I'esmentada
universitat.
I de I'altra,el senyorPereJ. Batle Mayol, DirectorGeneralde "SA NOSTRA",
Caixa de Balears,amb NIF G07013154i domicili a Palma,carrer del Ter, l6
(Polígonde Son Fuster),de la qual té conceditpoder en escripturaatorgadadavant
Sayrol,que actuaen
el notaride Mallorca(núm.6030)Sr. VíctorAlonso-Cuevillas
d'aquesta.
representació
Ambdues parts, en vi(ut de les atribucionsconferidesper les institucions
respectlves,
EXPOSEN
Primer. Que ambduesinstitucionsvaloren molt positivamentel resultatde la
col laboracióestablertaen el marc del Protocol signat el passat2l de desembrede
en economia,i pel qual es
2001per impulsarla recercai la formaciód'especialistes
creáel Centrede RecercaEcondmica(UIB-"SA NOSTRA'), en la mesuraque ha
oermésa ambduesinstitucions:
Refermarel compromíssocialen matdriad'investigaciói formació.
- Contribuir al desenvolupament,
cadavegadaamb més extensió,d'una
culturaeconómicacompartidaentrela majoriade la societatbalear.
- Vincular el món académicamb I'empresarial,donant prioritat a una
investigaciócompromesaamb la realitat,en qud els treballs serveixin
d'orientaciói suporta aquellsque han de prendredecisionstant a nivell
macroeconómiccom en el teneny mésespecíficde I'empresa,acreditantal
mateix tempsunaelevadaproductivitaten els cerclesacadémics.
Segon.Que ambduesinstitucionsteneninterésa potenciarencaramés I'abastde
les actuacionsdel Centrede RecercaEcondmica(CRE d'ara endavant),en un
intentde:
- Aprofitarles sinergiesexistents
i formació.
en matériad'investigació
- Comoartir els elevatscosts d'una investigaciói d'una formació cada
vegida méscomplexai tecnificada.
- Estimularel personalinvestigador
d'ambduesinstitucionsi formar-nede
nou.
- Fer una investigacióeconómicamolt aplicada,tot i que benfonamentada
teÓricament.

- Generareconomiesde gammaen el procésd'investigacióen comptesde
líniesde recerca'
tendir cap a la polaritzacióen determinades
- Potenciarél debáti els processosde críticagráciesa la publicaciói difusió
de la investigació,
en comptesd'admetre'lssensediscussió.
les distintesvies per tal de garantirI'dptim
Tercer. Que una vegadaanalitzades
seva
consolidació,ambduesinstitucionsestimen
CRE
i
la
del
desenvolupament
de recercapropi a I'emparade. I'acord
d'institut
oportú adáptar-loa la figura
juliol
qual
pel
s'aprovála normaüvaregJtadoradels
de 2006
nórmatiudé 25 de
(FOU
270,
de 22 de setembrede 2006).
UIB
propis
de
la
institutsde recerca
Quart. Que,mitjangantla formalitzaciód'aquestdocument,ambduesinstitucions
pietenendonarcomplimentals articles1.3 i l0 de I'esmentadanormativa,on es
posade manifestqué la creaciód'un institutde recercapropi requereixla signatura
entreles parts.
d'unconvenide col'laboració
de la UIB i de
Partintde tot el que s'ha exposati atésque en els plansestrat¿gics
relac¡onats
amb el
investigació
aspectes
preveu
potenciar
la
dels
NOSTRA
es
SA
turisme i el medi ambient,així com la consolidaciód'estructuresde recerca,
aquestconvenii I'han sotmds
ambduesparts,d'acordmutu,handeciditsubscriure
a les següents

CLAUSULES
Pri¡nera.Objectedelconveni

entrela UIB i "SA
dela col'laboració
conveniésla regulació
L'objectedelpresent
del CRE,com
i consolidació
enel desenvolupament
NOSTRA",CáixadeBalears,
a institutde recercapropidela UIB.

Segona.Ambit
delCRE,aquest
seráel territoride les IllesBalears,
Pe[quefa a l'ámbitd'actuació
prdpiesde la recercaündráun marcd'actuació
encaiaque per les característiques
mésampli,establirálligamsamb altrescentresde recercai fard possibleel
reconeiiemento acreditaciódel CRE com a estructurade recercaper part
europeu
o altres
d'ámbitestatal,
d'investigació
d'organismes
tanta la UIB coma lesdependéncies
seus,ubicades
El CREpodrátenirdiverses
queSA NOSTRAdisposia I'efecte.
Tercera.Objectius
Executari fomentarla investigacióde qualitaten l'área de coneixementde
de I'economia
en les subdisciplines
I'economiaaplicadai, mésconcretament,
del turisme,I'economiadel mediambienti I'economiaregional(balear).
Organitzari desenvoluparels seus plans d'investigaciói, en paficular, els
que I'integrin.
els grupsd'investigació
projectesi protocolsque desenvolupin
amb
la de centresi
investigació
c ) Relacionari coordinarla seva activitaten
als que
referéncia
especial
i
estrangers,
amb
entitatshomdlegs,nacionals
signants.
de
les
institucions
depenen
en les qüestionsrelacionades
d) Afavorir I'articulaciód'equipsmultidisciplinaris
amb lesseveslíniesd'investigació.
e ) Concórrer amb ofertes iddnies a les convocatbriespubliques i privades
de les seves línies
d'investigaciómés convenientsper al desenvolupament
d'investigació.
científico
Prestarserveisde suDort.estudi.obtencióde dades,assessorament
t¿cnic,capacitaciói iñformacióa col lectiusacadémicsi empresarialsen l'ámbit
a)

rb)

de maneraques'aPortila valoraciócientífica
de les seveslíniesd'investigació
necess¡ria.
ambla recercaen
en aspectes
relacionats
en la formacióuniversit¿ria
g)
- Cooperar
postgrau
o bé a travésde
o bé a travésde cursosde
ciéntieseconómiques,
professional
en
i d'actualització
de-cursosd'especialització
I'organització
programa
Cátedra
d'acordamb el
I'erñbitde les seveslíniesd'iñvestigació
i el mediambient.
UNESCO/SANOSTRApera la gestióempresarial
complirlesfinalitats
altraactivitatquetingui per objectefonamental
h) Qualsevol
del CRE,dela UIB i deSA NOSTRA.
fundacionals
Quarta. Obligacionsde les Parts
les obligacions
SA NOSTRA-ila UIB, pel quefa a aquestconveni,assumiran
següents:
consellsde Drecció,
enel si delsseusrespectius
dosinterlocutors
a; Nomenaran
queactuafancoma vocalsdelConsellRectordel'lnstitut'
que permetinIa consecució
dels objectius
els mitjansnecessaris
b) Facilitaran
que
sempre
I'actuació
d'aquest
conveni,
la
cláusula
tercera
acordatsa
normals
d'ambdues
midans
amb
el
pugui
desenvolupar-se
sol'licitada
institucions.
i programes
de software
I'accésalsfonsbibliogrificsi documentals
c) Permetran
a
través
de
les seves
al personaldel CRE i difondranles activitatsd'aque-st
qualsevol
altre
tipus
de
mitjáde
anualso
págines
web,memóries
respectives
queestiminadient.
comunicació
d) Totesaquellesqueestableixiel ConsellRector.
Cinquena. Obligacionsde pagament
i en
El C-REactuarásotael principid'obtenirel máximgraud'autofinanqament,
els recursoseconómicsper fer front al seu
aquestsentitvetllaráptr reCaptar
el CRErebráanualment:
Tanmateix,
fiñangament.
que SA NOSTRA
a) Unasubvencióde 100.000eurosambcárrecal pressupost
a
a les normescontingudes
amb subjecció
dedicaa les obressocioculturals,
els models
de l9 dejunyde 1919perla quals'estableixen
I'Ordreministerial
i _a
de balangi comptede pérduesi guanysper a lesentitatsde finanqament,
(LOU), de 21 de
f'article83 de la Llei orgánica6/2001,d'universitats
I'increment
del costde la
segons
s'actualitzard
Aquestasubvenóió
desembre.
vida.
del
b) Així mateix,SA NOSTRA es comprometa finanqarla contractació
per al complimentdel programaanuald'activitatsaprovat
personalnecessari
de les
bel ConsellRector.el qual inclourá,entred'altres,I'elaboració
de les
econdmic
i
social
i
I'informe
periddiques'de
conjuntura
iublicacions
IllesBalears.
Sisena,Organització
Els brgansde governdel CREsóndedostipus:
ConsellRectori ConselldeI'lnstitut.
a) Col.legiats:
i coordinador
de projectes.
secretari
director,sotsdirector,
b) Unipersonals:
Setena.ConsellRector
El ConsellRectorésel mixim órgande govemdel CRE i és formatpel president,
i quatrevocals:
el vicepresident
delConsellRectorcorresponal Rector_d€la UIB, que gaudeix
a¡ ta presidéncia
d'aquest
Conselli endirigeixlesdeliberacions.
deh representació
al directorg_eneral
de SA
del ConsellRectorcorrespon
b) La vicepresidéncia
o
en
cas
d'incapacitat
en
les
funcions
seves
el president
NOSTRAi subsútuirá
abséncia.
del Consellde Direccióde la
c) Sónvocalsdel ConsellRectordos representants
del Consellde DirecciódeSA NOSTRA.
UIB i dosrepresentants

d) El director del CRE actuari com a secretaridel Consell Rector i com a tal
estendri acta de les sessionsdel Consell i els certificats dels acords adoptets
amb el vistiplaudel president,i seráel responsablede la document¿ciói de fer
els trámits preceptius.Té veu, peróno vot.
Vuitena, Acords i reunions del Consell Rector
El ConsellRector,que es reunirácom a mínim una vegadaa I'any i tantesvegades
de les institucionsd'aquest,
com ho demaninél presidento els representants
positiva
d'ambduesinstitucions.
adoptardels acordspermajoriai amb participació
El ConsellRectorpodrá,a més,constituirentreels seus membresuna comissió
permanent.Les fuñcions d'aquestacomissióseranles que li deleguiel Consell
Rector.
Novena. Funcions del Consell Rector
de recercadel CRE.
a¡ Establirles línies estratégiques
queregularila composiciói I'estructura
b) Aprovarel reglamentde funcionament
de I'institut, així com la participacióde tots els col'lectiusimplicatsen els
drgansde governde CRE.
i el
c) Proposaral Rector de la Universitatde les llles Balearsel nomenament
cessamentdel directordel CRE.
de gestióde I'institut,
d) Crear,a peticiódel director,altresÓrgansunipersonals
de les activitatsque s'hagin de dur a
atesesles peculiaritats
i característiques
terme,com és el cas de sotsdirector,secretario coordinadorde projectes,i
establirles funcionsque aquestshan de desenvolupar.
el programaanuald'activit¿ts,la Memória anual i els
e¡ Aprovar el pressupost,
comptesanualsdel CRE.
personalde suport
Aprovar I'adscripcióo el cessamentdels investigadors,
científic, personald'administraciói serveisi dels grups d'investigacióde
I'institutproposatspel Consellde I'Institut.
que,si s'escau,subscriguiel CRE.
Donarel vistiplauals convenisi contractes
h ) Totes les altres qüestionsi incidénciesque afectin la composició,el
del CRE.
funcionamenti I'esfructura
Desena. Consell de I'Institut
de tots els membresdel CRE, a
El Consellde I'lnstitut és I'drgan de participació
excepciódels investigadorsvisitants,que no en formaran part. [.a presidénciadel
Consellde l'Institutconesponal directorde I'institut.En cas que s'hagi nomenat
un sotsdirectori un secretari,també en formaran part d'acord amb les seves
atribucions.Les funcions del Consellde I'lnstitut i la seva composicióexacta
,,, seranles que estableixiel ConsellRectori quedaranrecollidesal Reglamentde
funcionamentdel centre.
Onzena. El director
El director del CRE, que hauri de ser doctor i tenir, almenys,un sexenni
integratsen alguns
d'investigacióreconegut,seráelegit entreels investigadors
dels grups de recercaque componenI'institut. El director ha de formar part
d'algundelscol lectiusque componenel personalacadémicde la
necessiriament
UIB. Seránomenatpel Rectorde la UIB a propostadel Consell Rectorper un
períodede quatreanys.El cessamentdel director podrá ser efectuatpel Rector de
la UIB a propostadel Consell Rector.Les funcions del director seranles que
estableixiel ConsellRectori quedaranrecollidesal Reglamentde funcionament
del centre.
Dotzena. Personal
El CRE seráformat per:
amb cánec
de les entitatssignantso contractats
a) Investigadors.Professionals
parcial
a
la
investigació,
que tenenuna dedicaciótotal o
als seuspressuposts

estigacióreconegutspel CRE. Aquesta
:itaper partdel ConsellRectordel CRE.
sobreI'adscripció
tucionsd'investigació
quepuguiacreditaraquestacondiciói que
enformació.Personal
b) Investigadors
la sevarecerca
enlíniesafinsal CRE.
desenvolupi
de projectesd'investigacióconcrets,que
associats.
Participants
c¡ lnvestigadors
reconegut
al CRE.
no formenpartd'un grupd'investigació
nacionalso
de
centres
d'investigació
visitants.
Investigadors
d) Investigadors
breusi claramentlimitades
estades
sabátics,
etc.,quedesenvolupin
estrangers,
enel tempsal CRE.
de suportcientífic.Adscritsal CREdesde lesinstitucionsparticipants
e) Personal
percompliraquestes
funcions.
ambcárrecalsseuspressuPosts
o contractats
participants
o
institucions
Adscritsal CREdesdeles
i serveis.
D Administració
pressuposts
per
aquestes
funcions.
complir
ambcárrecalsseus
contractats
Tretzena.Adscripció i contractacióde personal
de
a) Per al complimentde les sevesfuncions,d'acord amb el Reglament
provinentdela UIB i de SA
al CREpersonal
espodri adscriure
funcionament,
al CRE
autoritzati per un tempslimitat.lá pertinenqa
NOSTRAdegudament
perresolució
consells
de Direcció,amb I'informe
delsrespectius
esdeclarará
previdel departament
o centreal qualestiguiadscritel personal.
i baixesdel personaladscritprovinentde les dues
b) Les incorporacions
del CRE i
de funcionament
signantses regiranpel Reglament
institucions
pelConsellRector.
seranaprovades
de cada
c¡ El personalde cadaentitatseguirádepenentadministrativament
inherents
a aquestes
instituciói mantindrátotsels deuresi les obligacions
cadatres anys i seran
al CRE es revisaran
Irs adscripcions
adscripcions.
d'acordambelscríterisquefixi el ConsellRector.
renovábles
no
gt de recercareconegutper la
la UIB
UIB no
que pertanyina un grup
d) Els investigadors
que
del
es
donin
donin
de
baixa
CRE,
llevat
llevat
al
nodranincomorar
incorporar
individualment
indivi
espodran
que
i s'adscriguin
a un delsgrupsde recerca
grupderecerca
al qualpertanyen
part
del CRE.
formi
a travésdel seu directori amb cárrecals seus
e) El CRE podráseleccionar,
signants,la
personalque serácontractatper les institucio¡rs
pressuposts,
Fundació
SA
NOSTRAo
deleslllesBalears,
la
FundaiióUniversitat-Empresa
del GrupSA NOSTRA.
lesempreses
t'
Catotzena,Gestiópressupostária(serveide caixa)
El CRE podráexecutarper si mateixels recursosdels quals disposiper a
pagament
de serveis(impremta,
o fungibles),
de béns(inventariables
I'adquisiCió
per
de la seYa
representació,
desplagament...), al bondesenvolupament
enquéstació,
activitat
per si mateixes,o a travésde les empresesdel
La UIB i SA NOSTRAprestaran
de les Illes Balearso la
Universitat-Empresa
la
Fundació
grup SA NOSTRA,
quefigurin en el
partides
d'aquelles
de
caixa
NOSTRA,
el
servei
Fundació
SA
directament
a I'activitatdel CRE.
i estiguinassociades
seuspressuposts
a la UIB i a SA NOSTRAque la
Així mateix,el ConsellRectorpodráproposar
amb
del CRE la porti a terme una _empresa,
gestió economicoadministrativa
i d'aco¡dambelsdrgansd'administració
deI'encánec
indicaciódelescondicions
podráformarpartdel
En aquestcas,el directorgerentde I'empresa
d'aquesta.
queesdeterminin.
Con¡ellRector,ambveuperbsensevot,amblescondicions

ubscriure convenis
o enútats
amb particulars
a subscriure
narla sevaactivitat,compartirinformació

,'JiiKsrif Hi:

cientÍnc
assessorament

obtingutspel CRE quees derivindelsconvenissubscritsestaran
Tots els ingressos
subjectesil'article 83 de la LOU, excepteen aquellesquantitatsque explícitament
de becarisd'investigació.Els projectesd'investigació
es destinina la contractació
competitiustindranel tractamenthabitual.
Setzena. Comunicació i imatge
La denominacióde I'institut de recercapropi de la UIB objected'aquestconveni
és Centrede RecercaEcondmica(UIB"'SA NOSTRA"). Aquestadenominació,
Ia sigla (CRE) o el seulogotip figuraranjuntament amb el de les entitatscreadores
tótr .is doóuments,coñveriis.publicaiions,projectesi contractesd'investigació,
"n
etc. promogutspel CRE.
El CRE haurdde teniractuali¿adaunapáginaweb a la páginaoficialde la UIB i de
SA NOSTRA.
El ConsellRectorpodráproposarque la política de comunicaciódel CRE la_porti a
termeel gabinetdé comunicaciód'unade lesentitatssignantsamb indicacióde les
condicionsde I'encáneci d'acordambaquest.
Dissetena. Propietat intel'lectual
SA NOSTRA i ta Ulg es reservenel dret de fer ús de les bases de dades
a I'instituto realitzada
i del contingutde la investigaciódesenvolupada
generades
pressuposts
del
CRE.
als
tercers
amb
cánec
¡er
SA NOSTRA ila UIB es reservenel dret d'editar,reproduiri distribuir,amb
sensperjudicidel que estableixila
les investigacions,
cárrecals seuspressuposts,
Iegislacióen matériade dretsd'autor.
Divuitena. Seguiment i durada
El Consell Réctor será I'encarregatd'assegurarla coordinaciód'ambdues
delsobjectiusque s'exposena la cláusula
institucionsi de vetllarper la consecució
al conveni.
tercerai delsacordsexpressats
S'estableixunavigénciade quatreanys,comptatsa partirde la datade la signatura
d'aquestconveni.No obstantaixÓ,si quanfinalitzi el terminiestablertcapde _les
parti no el denunciapréviament,amb una antelaciómínimade tres mesos a la data
queel convenirestaprorogat perun nou períodefins que
s'enteñdrá
d'acabament,
qualsevolde les partsel denunciiamb I'antelaciómínimaindicada.
Qualsevol de les parts també podrá rescindir el conveni abans de la data
o de ll datad'acabámentde qualsevolde les prórrogues,si n'hi ha,
dracabament
descritesen aquest
per incomplimentgreu de les obligacionsconvencionals
document,per impossibilitatmaterialde continuarla relacióacordadao per forqa
maJor.
afecti la
S'enténper incomplimentgreu,a I'efected'aquestconveni,aquellq_ue_
jurídica
l'elaboració
pans,
d'acord
en
les
la
manca
entre
sevaconiinuitati taielació
insalvables
en Ia seva
del CRE o les discrepáncies
del Reslamentde funcionament
de
similars.i
altres
dels
objectius
aplicacló.l'alteració

Dinovena,Modificació o interpretacionsdel conveni
SA NOSTM i la UIB col'laboraranen tot momentd'acordamb els principisde
amb,éxiti podran'
bonafe i d'eficiciaperquéaquestconveniespuguidesenvolupar
per
adequar-lo
a les
vigen!
mentre
sigui
completar-lo
demutuacord,modificár-loó
puguin
sobrevenir.
que,si s'escau,
circumstincies
que pugui sorgir,les Partsse sotmetenals jutjats i
Pera qualsevolconting¿ncia
al seufur, si aquestésdistint.
tribunálsde la ciutatdtPalma i renuncien
les parts
i com a provade,conformilaL'
I perquDconstii tinguielsefectesoportuns,
lloc
efecte,
a.l
i en la
sol
quatre
i
amb
un
exemplars
en
signeirel presentdo¿ument,
dataindicatsut supra.

Perla UniversitatdelesIllesBalears,

Per

, Caixade Balears,

.ffiAvel.líBlasco
Rector

PereA,Batle
Directorgeneral

Diligbncia
El presentconveniel va aprovarel Consellde Dire¡cióde data9 de Seneré
2W1 ielva ratificarel ConselldeGovernenda¡^7 de febrerde2007,é
elsarlicles21.2.24i 178dels Estatutsé
confomitatambel queeslableixen
Balears,
aprovatsPel Decretl70l2Ñ3, de 26 &
la Un¡v€rsitatde les llles
(BOIB
136,
de
30
de
setembre).
núm.
setembre

