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Palma, 9 d'octubrede 2002

COMPAREIXEN
D'una part, l'Excm. i Magníñc Sr. Lloreng Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les
Illes Balears(en endavant,UIB) en representaciód'aquesta,segonsestableixla Llei orgá,nica
6/2001, de 21 de desembre,d'universitats,i el Decret 32/1999,de 26 de marg, pel qual
universitat.
s'aprovenels Est¿tutsde I'esmentada
I de I'altra, l'Hble. Sra. Aina Maria Salomi Soler, Consellerade Salut i Consum,facultada
per a la firma de convenisd'¿'mbit sanitari en virh¡t del Decret I/2001, de 30 de marq, del
presidentde lesIlles Balears,
Ambduesparts,envirtut de les atribucionsconferidesper les institucionsrespectives
EXPOSEN
Primer
La UIB i la Conselleriade Salut i Consumtenoncom a objectiu comú la investigacióen els
c¿Imps
dela salut,básicai aplicadaa l'assisténcia
sanitária.
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Segon
Hi ha antecedentsde col'laboració entre la UIB i les entitats assistencialsque ara conformen el
Servei de Salut de les Illes Balears, en el camp de la investigació i la docdnci4 que ha quedat
palesa en diversos convenis. Així, alguna de les línies d'investigació s'han desenvolupatamb la
participació

d'investigadors d'ambdues institucions. En ambdues institucions

hi

ha

professionals amb experiéncia investigadora i ámplia producció cientifica en revistes d'impacte
en diversoscamps de les ciénciesde la salut.
Tercer
Un dels principis rectors de la política social i económica que recull la Constitució al seu
article 44 proclama que "els poders públics promouran la ciéncia i la investigació científca i
técnica en benefci de l'interés generat'.
Quart
L'article 18.15 de la Llei general de sanitat (Llei 1411986,de 25 d'abril) estableix que les
administracions públiques a través dels seus serveis de salut i dels órgans competents hauran
de desenvolupar una série d'actuacions, entre les quals destaca "el foment de la investigació
científca en el camp específicdels problemes de la sahfi". L'article 68 de la Llei general de
sanit¿t esmentadaabans estableix que "els centres hospitalaris desenvoluparan, o més de les
tasquesestrictamentassistencials,funcions de promoció de salut, prevenció de les malalties
i investigació i docéncia L.. .1". L'article I04 .4 de la Llei generalde sanitat estableix quie"Les
Universitats han de compta4 com a mínim, amb un hospital i tres centres d'Atenció
Primdria universitoris o amb funció universitdria per a l'exercici de la docéncia i la
'oles
investigació [...]". L'article 106 de l'esment¿da Llei general de sanitat estableix que
activitats d'investigació han de ser fomentades en tot el sistema sanitari com a element
fonamental per al progrés d'aquest".
Cinqué
L'article

l0

de la Llei

d'ordenació universitá'¡ia defineix els instituts universitaris

d'Investigació com a centres dedicats a la investigació científica i técnica o a la creació
artística" que podran ser constituíts, mitjangant conveni amb altres entitats públiques o
privades.
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Sisé
La necessárialinta d'actuació integrada entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum té un
precedent en l'acord, signat el 17 de maig de 1999, per a la coordinació, impuls i
desenvolupamentde la investigació i formació en ciéncies de la salut a les Illes Balears.
Seté
El Consell de Govern de les llles Balearsva aprovar, amb data de2I de desembrede 2001, el I
Pla de recerca i desenvolupamenttecnoldgic de les llles Balears, en el qual un dels programes
temátics prioritaris es refereix a ciéncies de salut. En aquest programa s'inclou, com a acció
prioritária, la creació i posada en marxa de I'Institut d'lnvestigacions en Ciéncies de la Salut,
amb carácter d'institut universitari per part de la UIB, perd concertat amb el sistema de salut.
Vuité
El Govern de les Illes Balears, en conseqüénciaamb el que s'ha indicat en el punt I'anterior, ha
I'INSTITLTT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS EN CIÉNCIES DE LA SALUT,
CTEAT
en end¿vant ILINICS, a proposta del Consell Social de la tIIB, d'acord amb la Junta de
Govern de la UIB i presentat per la Conselleria d'Educació i Cultura (Decret 72/2002, de l7 de
maig, pel qual s'aprova la creació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciéncies de la
Salut de la UIB), com a lnstitut Universitari d'lnvestigació, en els termes establerts a I'article
l0 de la Llei d'ordenació universitária. En dit Decret es posa de manifest que el
desenvolupament i consolidació de I'ILTNICS requereix la signatura d'un conveni de
col'laboració entre la UIB i la Conselleriade Salut i Consum.
Nové
La creació i dotació de I'IUNICS és una de les actuacions incloses en el Programa Operatiu
FEDER (Fons Estructurals de DesenvolupamentRegional), de la Unió Europea" corresponent
a les Illes Balears en el període 20A0-2006, el cofinangament de la qual, per part del Govem de
les Illes Balears, fou articulada a través del protocol de col'laboració, signat el 3l de maig de
20O2, entre la Conselleria d'Innovació i Energia,juntament amb la Conselleria d'Educació i
Cultura, i la Universitat de les Illes Balears, per a la reahtzació d'obres de construcció i
ampliació de centresd'investigació.

ru
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Partint de tot el que s'ha exposat i atés que en les propostes estratégiques de la UIB i de la
Conselleria de Salut i Consum es preveu que es potencii la investigació en ciéncies de la salut i
que repercuteixi directament en la prestació de l'atenció sanitária, és per aixó que les dues
parts, d'acord mutu, han decidit subscriure aquest conveni i l'han soÍnés a les següents,

CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni
l.l.

L'objecte d'aquest conveni és la regulació de la col'laboració de la UIB i la Conselleria
de Salut i Consum en el desenvolupamenti consolidació de I'IUNICS, tal i com es recull
en el Decret 72/2002, de 17 de maig, del Govern de les llles Balears.

I.2. En el marc del presentconvenise signaranper ambduesinstitucionsles addendesper a la
del sistemasanitaripúblic de les Illes
adscripcióa I'IUNICS d'estructuresinvestigadores
Balearsque es considerino la transformacióo creacióde novesestructures,com a seus
es recolliranles obligacionsconcretesde la UIB i la
de I'IUNICS. En les addendes
Conselleriade Saluti Consum.
Segona.Ambit
2.l.Pel quefu a la relacióentreI'IUNICSi el sistemasanitaripúblicde les Illes Balears,el seu
d,rnbitserá el territori de les Illes Balears,encaraque per les característiquesprópies de la
recercatendráun marc d'actuaciómésample,establirálligams amb altrescentresde recercao
fará possibleel reconeixemento acreditacióde I'ILINICS com a estructuraper part d'altres
organismes
d'investigaciód'ámbitdeI'Estatespanyol,europeuo altres.
2.2. L'IUNICS podrátenir diversesseus,ubicadestant a la UIB com als centressanitarisde
les Illes Balears.
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Tercera. Objectius
3.1 L'objectiu de I'IUNICS és executar i fomentar la investigació de qualitat en ciéncies de la
salut, realitzar per ell mateix i en cooperacióamb altres institucions, amb referénciaespeciala
les que depenendel sistemapúblic de salut de les Illes Balears, progr¿Imesi projectesconcrets
d'investigació en aquesta área, inclosa la investigació clínica, epidemiológica i dels serveis
sanit¿ris,i vetllar per la transferénciadels resultatsde recerca ala prdctica clínica.
3.2. Col.laborar en la gestió administrativa de la investigació, unir recursos materials i
económicsper tal de fer més rendiblesels esforgos.
3.3. Facilitar l'accés dels investigadorsa les personesatesesen els serveissanitaris públics, a
informacions clíniques disponibles i a mostres biológiques, sempre complint amb les
disposicions legals que garanteixin la intimitat i llibertat dels pacients.
3.4. Facilitar i estimular la comunicació i la col'laboració científica entre investigadorsde la
UIB i dels serveissanitarisde les Illes Balears.
3.5. Contribuir, mitjangant la generacióde coneixementcientífic, a identificar i donar resposta
als problemes de salut de la comunitat de les Illes Balears.
3.6. Col.laborar en la formació del personal sanitari de les llles Balears en aspectes
relacionats amb la recerca de salut, així com també en la formació universitária en les grans
árees de coneixements relacionada en la recerca en ciéncies de la salut (medicina, biologia,
química, infermeria, psicologia o altres). L'ILINICS potenciará els programes de postgrau i
tercer cicle en ciénciesde la salut a la UIB.
3.7. Tendir a integrar com a professors associatsde la UIB els professionals sanitaris que
col.laborin de forma destacadaen la recercaportada a terme per I'IIINICS.
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Quarta Seguiment
4.1. Es crea una Comissió de Seguimentdel Conveni, que té, com a finalitat, assegurar la
coordinació d'ambdues institucions i que vetllará per la consecuciódels fins que s'expressen
en la cláusula tercera i del acords expressatsen el conveni.
4.2.La Comissió, de naturalesaparitária, estará integradaper representantsde la UIB i de la
Conselleria de Salut i Consum, i el nombre de representants será el que considerin oportu en
cada moment ambduesparts, de mutu acord.
4.3. Ambdues institucions es comprometen a elaborar, en el termini de dos mesos a partir de la
signatura d'aquest document, un reglament de funcionament, amb la participació de la
Conselleriad'Educació i Cultura i la Conselleriad'lnnovació i Energia. El reglamentregulará
la participació de totes les institucions esmentadesen els drgans de govern de I'IUNICS.
Cinquena. Durada
5.1. S'estableix una vigéncia de deu anys, comptatsa partir de la data de la signatura d'aquest
conveni. No obstant aixd, si quan finalitzi el termini establert cap de les parts no el denuncia
préüament, amb una antelació mínima de tres mesos ala data d'acabament, s'entendrá que el
conveni resta prorrogat per anys successius fins que qualsevol de les parts el denuncii amb
I'antelació mínima indicada.
5.2. Qualsevolde les parts també podrá rescindir el conveni abansde la data d'acabamento de
la data d'acabament de qualsevol de les prórrogues, si n'hi ha, per incompliment greu de les
obligacions convencionals descrites en aquest document, per impossibilitat material de
continuar la relació acordada o per forga major.
5.3. S'entén per incompliment greu, a l'efecte d'aquest conveni, aquell que n'afecti la
continuitat, la relació jurídica entre les parts, la manca d'acord en l'elaboració del reglament de
funcionament o discrepámciesinsalvables en la seva aplicació, I'alteració dels objectius, i altres
similars.
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Sisena. Modificació o interpretacions del conveni
Les parts, de mutu acord, podran modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent,
per adequar-loa les circumstánciesque, si s'escau,puguin sobrevenir-hi.

Com a prova de conformitatambtot el que s'ha indicat abans,les parts signenaquestconveru
en el lloc i en la dataindicatsa I'encapgalament.

Per la Conselleria de Salut i Consum del

Perla Universitdtde lesIlles Bale4rs,

Governde les Illes Balears

l
Lloreng Huguet i Rotger
Rector

