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Programa “Ramon Llull” 

Contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a l’IdISBa 

Convocatòria 2019 

El Pla Estratègic IdISBa 2016-2020 estableix com un dels seus objectius estratègics la promoció de 

la captació de recursos en recerca, especialment en l`àmbit dels recursos humans, incloent la seva 

retenció i el seu desenvolupament professional. Entre les accions definides per assolir aquest 

objectiu es troba la d’establir un programa d’intensificació d’investigadors amb activitat 

clínica/assistencial. Per altra banda, el Pla d’Actuació 2019 de l’IdISBa  contempla entre els seus 

objectius per aquesta anualitat  la constitució d’una borsa d’intensificacions que permetin alliberar 

jornades laborals del personal assistencial per dedicar-les a activitats de recerca. 

La intensificació suposarà que els professionals seleccionats puguin compaginar millor la seva 

tasca assistencial amb la investigadora, per la qual cosa seran alliberats, parcialment, de la seva 

tasca assistencial, per així poder dedicar aquest temps a activitats de recerca.  

El programa “Ramon Llull” es presenta en tres modalitats: modalitat a) Intensificació de l’activitat 

investigadora a Atenció Primària,  modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora a Atenció 

Hospitalària i de la Fundació Banc i Teixits de les Illes Balears i modalitat c) Intensificació de 

l’activitat investigadora en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia. 

1. Objecte 

1.1. L’IdISBa convoca ajuts per a la intensificació de l’activitat investigadora del personal sanitari 

amb activitat assistencial contractat per el Servei de Salut de les Illes Balears o a la Fundació Banc 

de Sang i Teixits de les Illes Balears i que al mateix temps estiguin adscrits a un Grup de Recerca 

de l’IdISBa.  

1.2. El Programa d’Intensificació de l’activitat investigadora està dirigit a incentivar l’augment de 

la dedicació a la recerca dels professionals sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut de 

les Illes Balears o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears adscrits a l’IdISBa, 

afavorint que els investigadors IdISBa que realitzen activitat assistencial puguin dedicar-se amb 

major intensitat a la recerca mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per la contractació de 

professionals sanitaris per realitzar part de la seva activitat clínico-assistencial.  

1.3. Aquest programa té també com a finalitat potenciar la investigació traslacional, i així 

contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania 

2. Condicions dels ajuts 
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2.1. Es convoquen tres modalitats: 

- Modalitat a) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit de 

l’Atenció Primària, amb un pressupost màxim de 27.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a 

finançar l’alliberament d’un 20%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats 

seleccionats durant 9 mesos. 

- Modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit de 

l’Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb un 

pressupost màxim de 30.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a  finançar l’alliberament 

d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats seleccionats durant 12 mesos.  

- Modalitat c) Intensificació de l’activitat investigadora en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia, 

amb un pressupost màxim de 15.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar 

l’alliberament d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats seleccionats 

durant 12 mesos (en l’àmbit hospitalari) o d’un 20%, en còmput anual, dels candidats seleccionats 

durant 9 mesos (en l’àmbit de l’atenció primària). 

2.3. Les aportacions econòmiques que s’efectuïn per part de l’IdISBa es destinaran al finançament 

dels contractes laborals, d’acord amb la normativa vigent, subscrits entre el professional sanitari 

que substitueix al candidat seleccionat i el centre assistencial corresponent. S’estableix una 

aportació de 30.000 euros en concepte de pagament de la totalitat dels costos que generi el 

contracte assistencial de substitució d’un 50% de l’activitat assistencial de l’intensificat en el cas 

d’un facultatiu especialista i de 15.000 euros en el cas d’intensificació dels 50% de l’activitat 

assistencial d’un graduat o diplomat. En el cas d’intensificacions del 20% de l’activitat assistencial, 

l’aportació serà de 9.000€ per la substitució d’un facultatiu especialista i 3.750 euros per la 

substitució d’un graduat o diplomat.  

2.4. La contractació de substitució es podrà d’iniciar a partir de l’1 de gener de 2020 i podrà ser al 

llarg de l’any o en períodes més curts, si així fos necessari, finalitzant com a màxim el 31 de 

desembre  de 2020, sempre d’acord a allò compromès amb el cap de servei o responsable 

corresponent.  

2.5. Es podrà sol·licitar la interrupció i pròrroga del període d’execució de l’ajut d’intensificació per 

les següents causes: a) permís de maternitat o paternitat; b) adopció; c) guarda amb finalitat 

d’adopció o acolliment; d) risc durant l’embaràs; e) risc durant la lactància natural de menors de 

nou mesos; f) incapacitat temporal durant l’embaràs per causes vinculades amb el mateix; g) 

Incapacitat temporal per causes distintes a les del punt anterior per un període de al menys 3 

mesos consecutius. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa de 
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dit període. La pròrroga del període d’execució serà, amb caràcter general, d’un període idèntic a 

la durada de la interrupció.  

2.6. La sol·licitud de participació a la present convocatòria haurà d’anar acompanyada d’un 

informe favorable del cap de servei o responsable i de la direcció del centre assistencial al que 

pertany el candidat. 

2.7. En cas de renúncia, abans de la finalització del període concedit, per part del professional 

sanitari alliberat, si el temps restant és superior al 50% de que estipula la convocatòria, s’alliberarà 

al següent candidat de la llista, i es penalitzarà al professional que renuncia amb l’exclusió a les 3 

posteriors convocatòries d’aquesta modalitat. En el supòsit que el temps restant sigui inferior al 

50%, la gerència del centre es compromet a retornar a l’IdISBa els fons no executats. 

2.8. En el cas que alguna de les modalitats quedin desertes, de forma total o parcial, es podrà 

reassignarà el pressupost d’aquesta de forma proporcional entre les restants modalitats.  

2.9. La direcció científica de l’IdISBa podrà proposar la concessió d’intensificacions de menor 

durada amb la finalitat d’esgotar el pressupost previst a la convocatòria.  

3. Requisits dels beneficiaris: 

3.1. Els candidats elegibles hauran de complir els següents requisits: 

a) Ser personal assistencial i investigador adscrits a l’IdISBa amb anterioritat al 30 d’abril de 2019 i 

tenir formalitzada la vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb el Servei de Salut de les Illes 

Balears o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb una duració mínima que 

contempli la totalitat de període de gaudi de l’ajut. 

b) No estar realitzant un programa de Formació Sanitària Especialitzada. 

c) Ser investigadors o co-investigadors principals de projectes de recerca actius en el moment de 

la sol·licitud finançats a través de convocatòries competitives públiques nacionals o internacionals 

(s’exclouen les convocatòries autonòmiques i intramurals) i que estiguin actius almenys fins dia 31 

de desembre de 20201 o be haver realitzat una sol·licitud de patent, model d’utilitat, disseny 

industrial o qualsevol altre títol de propietat industrial o intel·lectual a través de l’IdISBa en els 

darrers 18 mesos.  

d) Que la participació en aquest programa compti amb l’aprovació del Cap de Servei o 

Responsable i de la Direcció del centre assistencial, respecte a la cobertura d’assistència.   

                                                           
1
 En el còmput d’aquest termini no es consideraran les pròrrogues de projectes. 
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3.2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació incondicional de les normes d’aquesta 

convocatòria per part del sol·licitant i el compromís ferm d’executar el pla de treball en els termes 

proposats, si la candidatura resultés seleccionada. 

3.3. Els requisits necessaris per concórrer a aquesta convocatòria o els mèrits que s’aportin a la 

mateixa, per tal de ser presos en consideració, s’hauran d’haver obtingut abans de la finalització 

del termini de presentació de sol·licituds. Igualment, el termini per acreditar-los finalitzarà amb el 

que s’estableixi per esmenar la documentació de les sol·licituds rebudes.  

3.4. Queden exclosos de la present convocatòria els professionals que siguin beneficiaris de 

qualsevol altre programa d’intensificació durant l’any 2019 o que ho hagin estat durant el 2018.  

4. Documentació requerida 

Les sol·licituds per participar en aquesta actuació hauran d’anar acompanyades per la següent 

documentació: 

a) Formulari de sol·licitud en model normalitzat (Annex I) 

b) Currículum Vitae Normalitzat (CVN) de l’investigador candidat dels darrers cinc anys (2014-

2019)2. 

La presentació dels CVN es tramitarà mitjançant una de les dues següents opcions: 

 Mitjançant l’aplicatiu (Portal Investigador – Intranet) que  l’IdISBa té a disposició 

de tots els investigadors. 

 Presentació del CVN en format electrònic pdf juntament amb la resta de la 

documentació requerida mitjançant l’aplicatiu web del projecte. 

El fet de no presentar CVN en format electrònic pdf suposarà que el sol·licitant accepta com a 

vàlida per a la present convocatòria la informació que figuri a l’aplicatiu (Portal Investigador – 

Intranet) de  l’IdISBa. 

                                                           
2
 En la comptabilització del termini indicat, s'exclouran les interrupcions degudes als motius que se citen a continuació, 

sempre que estiguin compresos entre l'1 de gener de 2014 i la data de tancament del termini de presentació de 
sol·licituds: 
1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d'acord amb les situacions protegides que es recullen 
en el Règim General de la Seguretat Social. S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill. 
2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S'aplicarà una ampliació 
d'un any. 
3r Atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres 
mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any. 
Aquests períodes d'interrupció s'indicaran i s'acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud. 

https://fisib.fundanetsuite.com/iFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=%2fiFundanet%2fBienvenidaFrw.aspx
https://fisib.fundanetsuite.com/iFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=%2fiFundanet%2fBienvenidaFrw.aspx
https://fisib.fundanetsuite.com/iFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=%2fiFundanet%2fBienvenidaFrw.aspx


   

 
 
  

 
 

Pàgina 5 de 7 

 
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma      

 

c) Memòria de l’activitat científica a desenvolupar per el beneficiari de la intensificació en model 

normalitzat (Annex II). 

d) Informe favorable del responsable del Grup de Recerca al que pertanyi el/la sol·licitant en 

model normalitzat (Annex III). Aquest informe no serà necessari en cas que el/la sol·licitant sigui 

responsable de Grup de Recerca. 

e) Carta d’autorització del Cap de Servei o Responsable i de la Direcció del centre corresponent 

respecte a l’alliberació de la seva activitat assistencial (Annex IV).  

f) Declaració responsable signada per la Direcció del centre de la veracitat de les dades bancàries 

aportades a l’efecte de l’ingrés derivat de la present convocatòria (annex V). 

5. Forma de presentació de la documentació 

5.1. Els models normalitzats es trobaran disponibles a la pàgina web institucional (www.idisba.es).  

5.2.Les sol·licituds i la documentació complementària s’hauran de presentar mitjançant l’aplicatiu 

que l’IdISBa té habilitat a la seva pàgina web. Un cop l’IdISBa recepcioni la documentació i 

comprovi la seva correcció, enviarà un correu electrònic de resposta que servirà com a acusament 

de rebut de la sol·licitud realitzada.   

5.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 24 de maig de 2019 fins a dia 16 de juny de 

2019.  

5.4. Si l’IdISBa comprova que una sol·licitud no compleix amb els requisits d’aportació de 

documentació, es requerirà a l’interessat per a què, en el termini improrrogable de cinc dies 

naturals, a comptar des del dia següent al de la notificació del requeriment, presenti els 

documents que haurien d’haver-se aportat a la sol·licitud i que es relacionaran en el requeriment 

d’esmena.  

5.5. Si l’interessat no presenta la documentació requerida en el termini indicat, se’l tendrà per 

desistit de la seva sol·licitud.  

5.6. La documentació requerida es pot presentar en català, castellà o anglès.  

6. Avaluació de les sol·licituds 

6.1. Les sol·licituds admeses d’acord al procediment administratiu seran avaluades per part del 

Comitè Científic Intern de l’IdISBa, el qual podrà delegar l’avaluació en els comitès d’investigació 

adscrits a les gerències de les quals provinguin els candidats. En el cas de que per a alguna de les 

modalitats els candidats provinguin de més d’una gerència assistencial, es farà una proposta de 

http://www.idisba.es/cat/
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composició de Comitè d’Avaluació per aquesta modalitat que integri membres de les comissions 

de recerca de cada gerència implicada. 

6.2. L’avaluació de les propostes es realitzarà d’acord als següents criteris: 

a) Valoració de l’activitat científica desenvolupada per el candidat a la intensificació en els darrers 

5 anys: fins 60 punts.  

Es valorarà: historial científic (projectes, publicacions i patents) del candidat; participació en 

programes internacionals d’R+D+I; capacitat formativa del candidat; impacte de la seva producció 

científica.  

b) Valoració de la memòria de l’activitat de recerca a realitzar durant el període d’intensifació: fins 

a 37 punts.  

Es valorarà: qualitat, viabilitat, rellevància, interès, aplicabilitat i capacitat de transferència del 

projecte; capacitat de la proposta per generar millores en la prevenció, diagnòstic i tractament de 

les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i millora dels serveis de salut i per 

generar sinèrgies, impulsar el talent i l’empleabilitat i enfortir les estructures de governança que 

agreguen les capacitats científico-tècniques dels centres assistencials del SNS; així com l’impacte 

esperat de la intensificació en el desenvolupament del projecte. 

c) Interès estratègic de la proposta per a l’IdISBa: 3 punts. 

Es valorarà la classificació del candidat com Investigador Emergent (d’acord al que reculli el Pla 

Científic de l’IdISBa vigent) o que el candidat hagi nascut a partir de 1974, amb 3 punts.  

6.3. El llistat provisional es podrà consultar a la pàgina web de l’Institut (www.idisba.es). 

S’atorgarà un termini de deu dies naturals per efectuar al·legacions als resultats provisionals. Un 

cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió d’Avaluació emetrà la decisió final, la qual 

serà inapel·lable, i es remetrà a la Direcció Científica de l’IdISBa, que dictarà la corresponent 

resolució de concessió, que serà publicada a la pàgina web.  

6.4. Es finançaran les propostes que hagin obtingut major puntuació global fins esgotar el 

pressupost total de la convocatòria. En cas d’empat, prevaldrà la proposta liderada per un 

investigador emergent o professional d’infermeria o fisioteràpia. Si encara així persistís l’empat, 

prevaldrà la proposta que hagi obtingut major valoració a l’apartat a) d’aquest punt de la 

convocatòria.  

7. Finançament i execució econòmica 

7.1. S’estableix un pressupost total de 72.000 euros amb càrrec al pressupost 2019 de l’IdISBa.   

http://www.idisba.es/cat/
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7.2. La quantitat atorgada serà transferida a la gerència assistencial corresponent per a la 

contractació del personal que assumeixi la tasca assistencial corresponent als professionals 

intensificats.  

7.3. Les gerències del Servei de Salut de les Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les 

Illes Balears col·laboraran amb l’IdISBa en el seguiment i control de l’execució d’aquestes 

contractacions. En particular haurà de remetre en el moment de la signatura el contracte de la 

persona que substitueix el personal intensificat i semestralment les nòmines rebudes per aquesta 

persona. 

7.4. Els centres assistencials del Servei de Salut i/o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes 

Balears podran aportar fons addicionals per al finançament de la intensificació dels seus 

professionals que hagin quedat en posició de reserva per esgotament del crèdit pressupostari de 

la convocatòria.  La tramitació d’aquests fons seguirà el descrit als punts anteriors del present 

apartat, sempre i quan s’acompleixin els requisits i demés requeriments de la present 

convocatòria.  En aquest supòsit caldrà emplenar i signar l’annex VI de la present convocatòria, 

indicant el centre que aporta els fons, l’import i la modalitat/s a la qual s’assignaran els fons. 

8. Seguiment i avaluació final 

8.1 El candidat seleccionat per intensificació haurà de presentar a la Direcció Científica una 

memòria científica sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts (incloent articles 

publicats, en premsa i enviats a publicar, i comunicacions a reunions científiques) en el termini de 

tres mesos després de la finalització del projecte, utilitzant els models normalitzats que a tal 

efecte es disposin a la pàgina web (www.idisba.es). La no presentació de la memòria suposarà la 

inhabilitació per presentació de propostes a qualsevol programa intern de l’IdISBa. 

8.2. La memòria final serà avaluada per el Comitè Científic Intern de l’IdISBa.  

9. Altres disposicions 

9.1. En els treballs publicats com a conseqüència de l’activitat desenvolupada, es farà constar el 

finançament concedit per l’IdISBa. 

9.2. En tot allò no assenyalat a la present convocatòria s’estarà al que en disposi la Direcció 

Científica i/o el Comitè Científic Intern de l’IdISBa, que resoldran les incidències generades per 

aquesta convocatòria. 

http://www.idisba.es/cat/

