Ref. 1466

CONVENI ESPECÍFICDE COL.LABORACIÓ BNTRE EL CONSELL
SUrERToR D'TNvESTIGAcI9N5 cIENTÍnQuns I LA UNIyERSITAT DE
LES ILLES BALEARS PER A LA CREACIÓ DE L'INSTITUT DE FÍSICA
INTERDISCPLINARIA DE SISTEMESCOMPLEXOS (IFISC) COM A
CENTRE MIXT DE TITULARITAT COMPARTIDA ENTRE LES
INSTITUCIONS ESMENTADES
Madrid,

'i.. ..-,-:
.,

Palma,1E JlJilY2007
INTERVENEN
D'una part, el senyor Carlos Maftínez Alonso, president del Consell Superior
d'InvestigacionsCientífiques(d'ara endavant,CSIC), que actua en el seu nom i
en I'exercicide la competénciaque té atribuidapels articlesl5.l a)ifli
representació
I'Estatut
de I'Organisme Autónom Consell Superior d'lnvestigacions
de
46.3
Científiques,aprovat pel Reial decret 194512000,d'1 de desembre(BOE de 2 de
desembrede 2000).
De I'altra, la Magnífica SenyoraMontserratCasasAmetller, Rectorade la Universitat
de les Illes Balears,com a representantd'aquesta,segonsel que estableixenla Llei
orgánica 612001,de 2l de desembre,d'universitats,modificada per la Llei orgánica
4l2OO7,de12 d'abril, i el Decret 17012003,de26de setembre,pel qual s'aprovenels
Estatutsde I'esmentadauniversitat.
per obligar-se
Les duespartses reconeixenmútuamentla capacitati el podernecessaris
qual
I'efecte
del
a
específic
de
col'laboració,
en aquestconveni

EXPOSEN
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Primer
de 14 d'abril, de fomenti coordinacióde la investigaciócientíficai
Que la Llei 1311986,
normatiu per promourela cooperaciói la col'laboraciódels
el
marc
técnicaestableix
organismespúblics estatalsd'investigacióamb les comunitatsautónomes,amb les
universitats,fundacionso amb institucionssenseánim de lucre, tant nacionalscom
així com amb empresespúbliquesi privades,en l'ámbit de la investigació
estrangeres,
i innovaciótecnológica.
científicai el desenvolupament

de 14 d'abril, preveuque
En aquestsentit,I'article 15.2de I'esmentadaLlei 1311986,
de col'laboracióamb
puguin
subscriure
convenis
els organismespúblicsd'investigació
les universitats per a la creació, la gestió o el finangament de centres o unitats
d'investigació.
Segon
Científiquesés un organismepúblic d'investigació
El ConsellSuperiord'Investigacions
d'acord amb el que preveuI'article 43.1.a)de la
autónom,
d'organisme
carácter
amb
Llei 611997,de 14 d'abril, d'organitzaciói funcionamentde I'AdministracióGeneralde
I'Estat, adscrit al Ministeri d'Educació i Ciéncia a través de la Secretariad'Estat
d'Universitatsi Investigació,sotala direccióde la qual executa,en l'ámbit de les seves
competéncies,les tasquesd'investigaciócientíficai de coordinacióque es deriven de les
directriusque estableixel Govern en matériade política científicai de desenvolupament
tecnoldgic.Té com a finalitat primordial promourei realitzarla investigaciócientífica i
técnicadins del marc i al serveide la política científicai tecnológicadel país,per tal
económic,social i cultural.
d'impulsar i contribuir al seudesenvolupament
Que, a I'article 5 de l'Estatut de I'Organisme Autónom Consell Superior
d'l de desembre,es
d'InvestigacionsCientífiques,aprovatpel Reial decret194512000,
per
complir les sevesfuncions,
determinenles activitatsque el CSIC pot dur a terme
entre les quals s'inclou la participacióen la creació i el mantenimentd'unitats
d'investigació i desenvolupamentde caráctermixt, mitjangantun conveni amb les
universitatso amb altresinstitucions.En aquestmateix sentit,l'article 37 de l'estatut
esmentatestableixque el ConsellSuperiord'InvestigacionsCientífiquespot participar,
mitjangantun conveni subscritamb aquestobjectiu, en la creació i el manteniment
d'unitats d'investigació i desenvolupamentde caráctermixt i de titularitat compartida
amb universitatsi altresorganismespúblicsi privats.
Tercer
Que la Universitatde les Illes Balearsés una institucióde dret públic que exerceixels
drets reconegutsper I'ordenaciójurídica per realitzarel servei públic de I'educació
les funcionsque
superiormitjangantla investigació,la docénciai l'estudi,i desenvolupa
d'universitats
2l
desembre,
de
li atribueix I'article I de la Llei orgánica61200I,de
(LOU).
Quart
Que el CSIC i la UIB van subscriureun acordmarc de col'laboració,el dia 30 de marg
de 1995,per instrumentari regular les relacionsentre aquestesdues institucions,en el
qual es preveuendiversesmodalitatsde col'laboracióque s'han de desenvolupara
travésde convenisespecífics.
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d'aquestacordmarc, ambduesinstitucionsvan subscriure
Que, en el desenvolupament
un conveni específic de col'laboració el 19 de juny de 1995, que va permetre la
reestructuraciódel llavors centre mixt UIB-CSIC, Institut d'Estudis Avangatsde les
Illes Balears,que va passara anomenar-seInstitut Mediterrani d'Estudis Avangats
(IMEDEA), un centre mixt estructurat en dos departaments,el de Física
Interdisciplináriai el de RecursosNaturals.

Cinqué
Que, durantI'any 2005,el CSIC va sotmetrea un procésd'avaluacióexterna,per part
de I'EuropeanScienceFoundation,els plans d'actuacióde tots els seus centres.
L'avaluació del pla d'actuació del Departamentde Física Interdisciplináriade
I'IMEDEA va ser gestionadades de la Comissió d'Area de Ciénciesi Tecnologies
Físiquesdel CSIC. Partint d'aquestprocésd'avaluació,el pla d'actuació del CSIC,
aprovatel maig de 2006, preveuen la sevalínia estratégicaRETICULA, dins de l'eix
com a unitat
la creaciód'un institutde física interdisciplinária
"Física i matemátiques",
mixta amb la UIB.
Sisé
Que, amb les conclusionsdel procésd'avaluacióesmentati del pla d'actuaciódel CSIC,
el CSIC i la UIB van subscriureun conveniespecíficde col'laboració,el dia 2 d'agost
de 2006, amb la finalitat de constituirel Departamentde Física Interdisciplináriade
de l'institut esmentat.
I'IMEDEA com a una unitatindependent
Seté
Que aquestconveni específicde col'laboracióha estatautoritzatpels drganscompetents
de cadauna de les parts.
esmentats,els
dels antecedents
Pel que exposaaquestconveni,en el desenvolupament
col'laboració,
d'acord amb
específic
de
sotasignatsacordenformalitzar aquestconveni
les següents

CLAUSULES
Primera. Objectiu
de I'Institut de Física
L'objectiu d'aquestconveniés la creacióper part dels sotasignats
Interdisciplináriade SistemesComplexos(d'ara endavant,IFISC), com un centremixt
de titularitat compartidaentre el CSIC i la UIB, de conformitat amb el que disposa
I'article 37 de l'Estatut de I'OrganismeAutónom Consell Superiord'lnvestigacions
d'1 de desembre.
Científiques,aprovatpel Reial decret 194512000,
La definició programáticad'objectiusde I'IFISC es creaa partir de constatarquins punts
importants del desenvolupamentcientífic apareixen entre les fronteres de camps
establerts,i pretén el desenvolupamentd'una investigacióinterdisciplinária i
estratégica des de la perspectivade la física. La investigacióinterdiscipliniria indica la
voluntat de transferir coneixementi métodes a través dels marcs disciplinaris
tradicionals,i no la superposició(multidisciplinária)de disciplineso expertsen diversos
camps.La investigacióestratégica indica centrar-seen estudisavangatsen camps amb
potencialde futur i rellevánciasocial en I'avengdel coneixement,la qual cosaevita la
Aixd es tradueixen la recercade finestresd'oportunitaten
dicotomia"básica-aplicada".
dreesemergentsmés enllá de les temátiquestradicionalsque van definir la física del
segleXX.

Segona.Funcions
Les funcionsde l'IFISC sónles següents:
a) Contribuir a I'aveng de la investigaciócientíficaavangadaen sistemescomplexos:
física estadísticai no lineal,que constitueixla línia transversald'investigacióde
I'IFISC, i en les línies específiquessegüents:1) óptica no lineal i dindmicade
2) informacióquánticai nanociéncia;3) dinámicade
dispositiusoptoelectrdnics;
fluids, biofluidsi fluids geofísics;4)biofísicai fenómensno linealsen ecologiai
fisiologia;5) dinámicai fenómenscol'lectiusen sistemessocials.
La renovaciód'aquesteslínies d'investigacióés objecte de decisió de la
Comissió Rectora, partint de I'elaboració interna i avaluació externa de
plansd'actuació.
successius
la
á) Promoure formació de personalinvestigadori donar suport a la docénciade
postgrau.
c) Col.laboraramb les administracionspúbliquesi contribuir al progréscientífic
mitjangant la difusió nacional i internacionaldel coneixementgenerat i
transferénciadels resultatsde la investigacióa la societat.
d) Potenciarles relacionsamb altrescentresnacionalsi internacionalsper integrar-se
al máxim a I'Espai Europeud'Investigació(ERA).
e) homoure la captaciódels recursoseconómicsnecessarisper complir els objectius
d'aquestconveni.
f) Intervenir i prendrepart en tots els ámbits que, en general,estiguinrelacionats
amb aquestsobjectius.
Tercera. Personal
L'IFISC es constitueixamb personalque pertanyal CSIC i a la UIB.
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a) Investigadorspermanents:s'adscriuena I'IFISC els investigadorsamb plaga o
contracte permanent que es preveuen en el pla d'actuacií 2OO6-09del
Departamentde Física Interdisciplináriade I'IMEDEA. La relació d'aquests
investigadorsés adjunt a I'annex I, que quedaunit a aquestconvenicom a part
integranti inseparable.L'adscripció de nous investigadorspermanentsés objecte
de decisió de la Comissió Rectora partint de I'elaboració interna i avaluació
plansd'actuació.
externade successius
A més dels investigadorspermanentsque constitueixend'inici I'IFISC, s'hi
adscriuen,durant el període 2006-09, les noves places de personalcientífic
del pla d'actuació
funcionari assignadesa.l'IMEDEA en el desenvolupament
d'aquell període de l'Area de Ciéncies i TecnologiesFísiquesdel CSIC.
de la UIB que
Igualment,s'adscriuena I'IFISC els contractesi placespermanents
conesponena I'estabilitzacióde contractesactualmentadscritsper part de la UIB
al Departamentde FísicaInterdisciplináriade l'IMEDEA.
á) Investigadorsno permanents:passena formar part del personalcientífic de
I'IFISC tots els científics contractats i becaris actualment adscrits al
Departamentde Física Interdisciplináriade l'IMEDEA. D'ara endavant,formen
part del personalcientífic de I'IFISC els investigadorsel contracteo becadels
quals hi estiguiadscritper part del CSIC o de la UIB. El personaldocentde la
UIB senseplagao contractepermanentque participi en projectesd'investigació
de I'IFISC, i que així ho sol'liciti al director de I'IFISC, ha de tenir la

consideració de personal científic desprésd'haver-se elaborat un informe
favorablede la Juntade I'IFISC.
c) Personaltécnic. de suport i personaladministratiu:el CSIC i la UIB han
d'adscriurea I'IFISC el personalnecessariper al seubon funcionament.
d) Altre personalcientífic: la Junta de I'IFISC pot associar-loal personalcientífic
o
d'altres institucionsque desenvolupintasquessignificativesd'assessorament
de col'laboraciócientíficaestable.
El personalque integri l'IFISC ha de mantenirel régim jurídic que en cada cas sigui
de la seva
aplicableen funció de I'organismedel qual depengui.Amb independéncia
dependénciainstitucional,els investigadorsgaudeixend'igualtatde dretspel que fa al
régim de subvencions,ús d'infraestructuresi direcció i participació en projectesi
contractesdel CISC i la UIB.
Quarta. Espais, infraestructura. Finangament. Participació en inversions i
despesesde funcionament
Les parts han d'aportar els recursosnecessarisque garanteixinel compliment de les
funcionsque es detallena la cláusulasegonad'aquestconveni,d'acordamb els criteris
següents:
a) Seui locals:I'IFISC ha d'establirla sevaseua I'edifici d'institutsd'investigació
del campusde la UIB, finangatamb recursoseconómicsprocedentsdel Fons per
al DesenvolupamentRegional (FEDER) (2005-2006)ref. UNBB05-35-022 i
cofinangatentrela UIB i I'Administracióde la ComunitatAutónomade les Illes
Balears, d'acord amb el protocol de col'laboració subscrit entre ambdues
institucionsel 31 de juliol de 2006 (apartat4 i annex4). Com a locals mínims
inicials, I'IFISC ha d'ocuparels espaisde I'edifici esmentat,descritsa l'annex
lI, que quedaunit a aquestconvenicom a part integranti inseparabled'aquest,i
ja previstosen el projecte FEDER de referdncia.Fins que la construccióde
I'edifici d'institutsde la UIB permetiI'ocupaciód'aquestslocals,el personalde
I'Institut ha d'ocupar els locals actualment utilitzats pels membres del
Departamentde FísicaInterdisciplináriade I'IMEDEA.
á) Les infraestructurescientífiquestransportables.recursosecondmicsi projectes
adscritsactualmenta I'IMEDEA. el responsablecientífic del qual passia formar
part de I'IFISC, quedenadscritsa I'IFISC.
c) Els actius aportatsa la signaturad'aquestconveni o adquirits en un moment
pa$ed.ar, amb el finangamentde cada un dels sotasignats,quedena disposició
de I'IFISC, per al seu ús, dirigit a la consecuciódels objectiusmanifestatsen
aquestconveni, durant el seu període de vigéncia, senseque aixó suposi la
transmissiódel títol de propietat,que roman en els cedents/finangadors.
d) L'IFISC ha de manteniractualitzat.en qualsevolmoment, un inventari dels béns
que tingui adscrits(mobles, immobles i históric), que ha d'assenyalarla
institució a la qual en cadacascorresponguila propietatd'aquests.

e) En matdriade despesesde funcionament:
-

Els sotasignatsacordendotar l'IFISC d'un pressupostanual de carácter
funcional únic. Aquest pressupostha d'estar constituil per les aportacions
del CSIC i de la UIB, segonsels conceptesque es determinin,agrupatsen
i s'ha de presentaranualmenta la ComissióRectora,
ingressosi despeses,
la qual I'aprovaráquan les partsn'hagin tingut coneixement.
A aquestsefectes,cada any, les parts han de signar els documents
d'addendaecondmicacorresponents,
en els quals s'han d'especificarles
una
d'aquestes.
No
obstantaixó, la UIB es fa cárrecde
aportacionsde cada
les despeses
ordináriesde mantenimentde la seui localsadscritsa I'IFISC
al Campusde la UIB.
Les parts poden obrir, respectivament,una unitat de despesadiferenciada,
d'acord amb el que disposenels apartatsanteriorsd'aquestacláusula,
gestionada
sotales directriusde la direccióde I'IFISC.
El finangamentde projectesd'investigacióde convocatbriespúbliqueso
privades,en régim de concurrénciacompetitiva,no es comptabilitzencom
de funcionamentdel centre.
a aportacionsen espéciea les despeses
La justificació de les subvencionsrebudesper I'lnstitut s'ha de fer a les
entitatsque les lliurin.
Amb independdnciadels compromisoseconómicsreflectits en l'apartat
anterior,els sotasignatses comprometena impulsar, a través dels seus
programes,les líniesd'investigacióde I'IFISC, mitjangantla sevainclusió
en les convocatdries
d'ajuts que realitzin,i a les qualsI'IFISC ha d'acudir
en régim de concurrénciacompetitiva.
Els possiblesretorns o de venda de drets d'explotació sobre patents
contribueixenal pagamentde les despesesde funcionamentdel centre en
la proporció que determini la Comissió Rectora,i no es comptabilitzen
com a aportacióde les parts.
Els sotasignats
adquireixenel compromísque els resultatseconómicsdels
projectesd'investigació,o dels contractes,així com qualsevolaltre ingrés
relacionatamb la investigacióque desenvolupinels investigadorsadscrits
a l'IFISC s'han de consideraringressosd'investigacióde I'IFISC, i, per
aixó, han de quedarsotmesosals acordsd'aquestconveni.
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Cinquena.Órgans
L'IFISC es creaamb els órganssegüents:
a) Órgan rector: la ComissióRectora.
á) Organs i cárrecsde direcció i gestió: la Junta del centre, el director, el
vicedirectori el gerent.

el ClaustreCientífic i la Comissió d'Assessorament
c) Órgans d'assessorament:

Extern.
La ComissióRectoraestdintegradapels membressegüents:
del Consell Superiord'InvestigacionsCientífiques,
Tres representants
designatspel seupresident.
de la Universitatde les llles Balears,designatspel seu
Tres representants
rector.
F:llLa director/ade I'Institut, amb veu i sensevot.
sobre
La ComissióRectoraés l'órgan de direcciósuperiorde I'IFISC i té competéncies
línies
d'investigació,
que
la
de
afecten
definició
qüestions
i
incidéncies
aquelles
totes
composició,estructurai bon funcionamentde I'IFISC.
La presidénciade la ComissióRectoraseráexercidapel períoded'un any i de forma
rotatóriaper les institucionscotitulars,i iniciará el mandataquellaque decideixinde
de les institucionsa la primera reunió que faci la Comissió
mutu acord els representants
Rectora.
La composiciódels altres drgans de I'IFISC, així com les funcions específiques
d'aquestsi les normesde funcionamentde I'IFISC, es determinaranal reglamentde
régim intern a propostade la ComissióRectora,i s'enviaráa les partsper a l'aprovació
dels órgans competents,en el termini máxim de sis mesosa partir de la signatura
d'aquestconveni,i a iniciativadel directoren funcions.
Cal que les parts designin un director i un vicedirector en funcions. Dels cárrecs
esmentats,indistintament,un ha de recaureen el personalcientífic de plantilla del CSIC
i I'altre en el personalcientíficde plantillade la UIB d'entreels membresde I'Institut.
del centrecorresponal director.El seuobjectiuprincipalés I'adopció
La representació
per a la posadaen marxade I'IFISC. Igualmentles partshan
de les mesuresnecessáries
de designarun gerenten funcions.
Durant el període transitori de constitució dels órgans col'legiats de I'IFISC han
d'exercir les funcions de director el doctor Maximino San Migual Ruibal, i les de
vicedirector,el senyorEmilio HernándezGarcía.
En el termini d'un mes des de la constitucióde la Junta de I'Institut, aquestaha de
proposar a la Comissió Rectora la llista raonadade candidaturesa la direcció de
I'Institut.
En el període 2006-2009, I'IFISC fa seu el pla d'actuació elaborat per I'antic
Departamentde Física Interdisciplináriade I'IMEDEA i aprovatpel CSIC en el seu pla
d'actuacióper a aquell període.
L ' I F I S C e s c r e a i n i c i a l m e n t a m b d o s d e p a r t a m e n t s ,d e n o m i n a t s < F í s i c a
i una Unitat de Serveisde Computaciói
Interdisciplinária>i <SistemesComplexos>>,
Cálcul Científic. El Departamentde Física Interdisciplináriaqueda inicialment
constituit pel personalcientífic permanentsegüent:Dr. P. Colet i Dr. M. Matías (CSIC),
Dr. S. Balle, Dra. M. Casas,Dr. C. Mirasso,Dr. M. San Miguel i Dr. LL. Serra(UIB).

El Departamentde SistemesComplexos queda inicialment constituit pel personal
científic permanent següent:Dr. E. Hernández-Garcíai Dr. V. Martínez-Eguíluz
(CSIC),Dr. C. López-Sánchez,
Dr. O. Piro, Dr. T. Sintesi Dr. R. Toral (UIB).
Sisena.Difusió i publicitat de I'IFISC
L'IFISC ha d'elaboraranualmentuna memóriade les sevesactivitatscientífiquesque
ha de remetreals sotasignatsi a la ComissióRectora.
En les publicacionso qualsevol altra forma de difusió dels resultatsdels treballs
d'investigació realitzatss'ha de reconéixeri fer constar la participació de tots els
així com la pertinengaala
que haginintervinguten els treballsesmentats,
investigadors
institució que corresponguia cadascú.En aquestespublicacionso altres suportscal
mencionarI'IFISC i les institucionsque comparteixenla sevatitularitat,i cal expressarho com s'indicaa continuació:
<<Institut
de SistemesComplexos,IFISC (CSIC-UIB)>
de FísicaInterdisciplinária
Setena. Propietat industrial i explotació dels resultats
En el supdsitque els projectesdesenvolupatsa I'IFISC produissinresultatspatentables,
la titularitat de la patentcorresponals sotasignats,i cal acordara travésde la Comissió
Rectorala decisió sobreels dretsd'explotació que correspondrana cadauna i que seran
proporcionalsa la participació directa de cada part, en I'obtenció del resultat. La
inscripcióde patentss'ha de fer a nom de la institució,d'entre totes dues,que estigui
que s'originin.Els beneficisque s'obtinguinde
disposadaa fer-secárrecde les despeses
patentats
o no, de la investigacióconjunta,una
resultats,
I'explotació comercialdels
repercuteixenen I'entitat o entitatsal nom de les quals
vegadadeduidesles despeses,
patent.
han de repercutirels beneficisen els investigadors,en
la
Aquestes
s'ha inscrit
I'Institut a favor de l'entitat amb les sevesrespectivesnormativesinternes.
Vuitena. Acords unilaterals amb tercers
Els sotasignatspoden subscriureunilateralmentconvenis,contracteso altresdocuments
relatiusa I'activitat de l'IFISC, sempreque no hi hagi disconformitatde I'altra part.A
ha de comunicarper escrita I'altra la sevaintencióde
aquestefecte,la part interessada
formalitzar el document. i ha de manifestar la seva conformitat o disconformitat
expressaen el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de la recepció de
I'esmentadacomunicació.Un cop transcorregutel termini esmentat,s'enténque la falta
de respostaequival a la sevaconformitattácita.
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Novena. Comissió de seguiment
Per tal de realitzarun seguimentdetallatd'aquestconveni,la Comissió Rectoraprevista
a la cláusulacinquenaha d'actuarde comissióde seguiment,la finalitat de la qual és
assegurar el seu compliment íntegre, així com la resolució dels problemes
d'interpretaciói complimentque puguin plantejar-se.
aquestacláusulas'ha d'aplicarsupletóriament
Per a tot el que no prevegi,expressament,
II
de
la
Llei3oll992,de26 de novembre,de régim
el que disposael capítolII del títol
jurídic de les administracionspúbliquesi del procedimentadministratiucomú.

Desena. Subrogació
Qualsevolmodificació de la naturalesajurídica relativaa la personalitatde qualsevol
determinala subrogacióde la nova entitaten els dretsde I'entitat de la
dels sotasignats
jurídica.
qual s'hagi modificatla personalitat
Onzena. Responsabilitat civil de les parts
Les partshan d'assumirconjuntamentla responsabilitatpels danyspersonalso materials
causatsa tercersque es produeixinocasionalmento com a conseqüénciade les activitats
i el funcionamentde l'IFISC, sempreque en I'origen del dany no hi hagi negligéncia.
En aquest cas, les parts que hi estiguin implicades directament o a través dels
professionalsque hi pertanyinhan d'assumir-nela responsabilitat'
En el cas del CSIC, s'han de tenir en compteles particularitatsque siguin d'aplicació
per la normativa existentper als organismespúblics estatalsquant a responsabilitat
civil.
del complimentde la normativaen
són responsables
Igualment,les partssotasignades
matériade prevencióde riscoslaboralsa l'IFISC.
Dotzena. Vigéncia
Aquest convenientraen vigor en el momentque el signin les partsi té una vigénciade
deu anys, prorrogable automáticamentper períodesde cinc anys si no hi ha cap
denúncia de les parts. No obstant aixó, qualsevol de les parts sotasignadespot
desvincular-sede I'Institut, cas en qué ha de formular una denúnciadavantde I'altra
part amb una antelaciómínima de sis mesosdel dia que vulgui donar per finalitzat
aquestconveni. En aquestcas, s'han d'aplicar les normes previstesa la cláusula
catorzena.A més, i senseperjudici de I'acord al qual puguin arribar les parts, la part
per la denúncia.
denunciantha d'abonara l'altra els danysi perjudicisocasionats
Tretzena. Resolució del conveni
Les causesque determinenla resoluciód'aquestconveni,i la dissolucióconsegüentde
l'IFISC. són:

\

ry

-

L'acord exprési per escrit de les partssotasignades.

-

de qualsevolde les
L'incompliment per alguna de les parts sotasignades
aquestapart ha
En
aquest
supÓsit,
conveni.
en
aquest
cláusulesestablertes
d'indemnitzarl'altra pels danysi perjudiciscausatspels incomplimentsque
hagintingut lloc.

-

en
La denúnciadel conveniformuladaper algunade les partssotasignades,
previstos
la
dotzena.
a
cláusula
termes
els

Catorzena. Dissolució i liquidació del conveni
En el supósitde resoluciódel conveni i la dissolucióconsegüentde I'IFISC, s'ha de
constituir una comissió liquidadora,en régim de paritat, integradaper representantsde
I'actuaciódelsqualsha d'ajustar-sea les normessegüents:
les partssotasignades,

a) Els immoblesi les instal.lacionss'han de revertir als seuspropietarislegítims,
senseperjudici dels acordsque les partspuguin tenir respecteal seu ús, al marge
del que preveuaquestconveni.
D) El materialinventariables'ha de reintegrara les respectivesentitatspropietáries.
disposarála destinaciódel seu respectiu
c) Cada una de les parts sotasignades
personal.
d) El material adquirit amb recursosgeneratspel projecteo finangat conjuntament
per les parts s'ha de distribuir, amb un acord previ, seguint criteris de
proporcionalitatquanta les respectivesaportacions.
exclusiva
originadesper la reversiódelsbénssónde responsabilitat
e)I-es despeses
que
contrari.
s'acordi
el
llevat
que
rebre'ls,
part
hagi
de
de la
Els
fons resultantsde la liquidació,si n'hi ha, s'han de distribuir en proporció
l)
amb la contribucióde cadauna de les parts.
ü La comissió liquidadoraha de finalitzar els treballs en un termini mixim de
quatremesos,a comptara partir de la datade la sevaconstitució.
h)La comissióliquidadoraha de ser competentper resoldreaquellesqüestionsno
d'acordamb criterisd'equitat.
previstesen les normesprecedents,
Quinzena. Régim jurídic
administrativai d'acordamb el que disposal'article 3.1.c)
Aquestconvenité naturalesa
del text refós de la Llei de contractede les administracionspúbliques,aprovatpel Reial
decretlegislatiu212000,de l6 de juliol, quedaexclosade I'imbit d'aplicacióde la llei
senseperjudicide I'aplicaciódels seusprincipisper resoldreels dubtesi les
esmentada,
funció que ha de recaureen l'órgan de seguiment
llacunesque puguin presentar-se,
prevista la cláusulanovena.
AquestConvenies fonamentaen el que disposaI'article 15.2de la Llei I311986,de 14
d'abril, de Foment i Coordinacióde la InvestigacióCientífica i Técnica, segonsla
de27 de desembre.
redaccióde l'article 88.1de la Llei 2412001,
Les qüestionslitigiosesque puguin sorgir en la sevainterpretaciói compliment,i que no
hagi pogut resoldreI'drgan de seguiment,han de ser de coneixementi competénciade
l'Ordre Jurisdiccionaldel ContenciósAdministratiu.
I com a prova de conformitatamb tot I'anterior,se subscriual lloc i en la data indicatsel
presentconveni específic,redactaten quatreexemplars,dos en catali i dos en castellá;
cadauna de les partsse'nquedaun exemplaren cadaidioma.

Pel Consell

Per la Universitatde les Illes
Balears.

vestrgaclons

I

r Ia7

W

Carlos Nlártínez
President

MontserratCasas
Rectora
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Diligéncia
El presentconveni específicel va aprovar el Consell de Direcció de
dala 29 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la
Universitat de les llles Balears en data 7 de febrer de 2007, de
conformitat amb el que estableixenels articles 21.2.24 i 178 dels
Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret
17012003.de26 de setembre(BOIB núm. 136,de 30 de setembre).
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Annex I: Personal de I'IFISC

Investigadors permanents de la UIB
.
.
.
.
.
.
.
.

MontserratCasas,Catedrática
CristóbalLópez, ContractatDr.
Claudio Mirasso,Titular Universitat
OrestePiro. Titular Universitat
Maximino San Miguel, Catedrátic
Llorens Serra.Titular Universitat
Tomás Sintes,Titular EscolaUniversitária
Raúl Toral. Catedrátic

Investigadorspermanentsdel CSIC

N

.
.
.
.

PereColet, Prof. investigació
Víctor M. Eguíluz, Prof. investigació
Prof. investigació
Emilio Hernández-García,
Manuel Matías Muriel, Prof. investigació
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Annex II
Seu i locals de I'IFISC
Els locals mínims inicials que ha d'ocupar I'IFISC a I'edifici d'instituts
d'investigacióen construccióal campusde la UIB inclouen:
a) Despatxospersonalsindividualsi dobles:
1. 11 despatxosindividualsper al personalde plantilla:I lx15=165 m2
5x20=100m2
2. 5 despatxosdoblesper als contractats:
3. I despatxdoble per a professorssabáticsi visitants:25 m2

á) Despatxosi localsd'ús comú:
1. Salade reunions:25 m2
2. Salade seminaris:50 m2
3. Despatxoscol.lectiusper a 16 becarisde doctorati el seuequipinformátic:Sala
de 160m2
4. Despatxper al personalde suportadministratiu:30 m2
c) Laboratoris:
1. Laboratoriinformdtic per als equipsde cálcul i técnicsinformitics: 50 m2,en
de la mateixasuperfície:
duessalesseparades
a) Salade máquinesde cálcul.
á) Despatxper als técnicsinformáticsi taller per al muntatgei desmuntatge
d'ordinadorsi clústers
2. Laboratoride láserssemiconductor:50 m2
3. Laboratorifísica no lineal-electrónica:50 m2
4. Laboratorifísica no lineal-fluids:50 m2
i local per al técnic:2O m2.
5. Taller electromecánic

necessáries
S'hi inclou I'equipamentinformáticd'aquestslocalsi les infraestructures
dels laboratoris.
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