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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GERENT DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS 
(IDISBA) PER LA QUAL ES CONCEDEIX A SEBASTIAN ALBERTI SERRANO (IP) UN AJUT AMB 
CÀRREC AL PROJECTE IDISBA-COVID19, PER IMPORT DE 15.400-€ EUROS, PER A L'EXECUCIÓ 
DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN RELACIÓ AMB EL SARS-COV2 I LA MALALTIA 
COVID19.  

 
Amb data de 8 d'abril de 2020, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) va aprobar 
i publicar les bases de la CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT DE 
PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOBRE EL SARS-COV-2 I LA MALALTIA COVID19.  

SEBASTIAN ALBERTI SERRANO (IP), mitjançant l'IdISBa, va presentar amb data de 16 d'abril de 
2020 un projecte mitjançant el formulari degudament emplenat d'acord amb el que s'estableix 
a les bases de la convocatòria.   

Aquest projecte rep el n.º d'expedient: COVID19/20. 

Aquest ha sigut avaluat favorablement per la Comissió d'Experts reunits el 28 d'abril de 2020, 
que ha determinat que és d'interès finançar el projecte donada la situació d'urgència, i 
permetre així una implementació i posada en marxa immediata al Sistema Sanitari de les Illes 
Balears, amb uns resultats específics, primerencs i oportuns segons la situació actual. Així 
mateix, dona resposta a l'interès social que motiva la concessió present, que contribueix a una 
millor preparació i resposta de salut pública al contexte de la pandèmia en curs del SARS-CoV-
2.  

Així, i vist l'informe de la Comissió, que va ser remès al Gerent de l'IdISBa amb data 1 de maig 
de 2020, i d'acord amb el que es preveu a les bases de la convocatòria, Don José Lladó Iglesias, 
amb DNI 43146685-L, en qualitat de director gerent de l'IdISBa: 

 

RESOLC 

 
Primer: Concedir a Sebastián Alberti Serrano (IP), amb DNI 43034132-M, un ajut amb càrrec al 
projecte idisba-covid19 per import de QUINZE MIL QUATRE-CENTS EUROS (15.400.-€), amb 
càrrec a la partida pressupostària aprovada al projecte IDISBA-COVID19, en relació amb el 
projecte presentat i que es detalla a l'Annex I d'aquesta resolució, per a desenvolupar el seu 
projecte mitjançant la seva entitat de dependència: l'Institut d'Investigació Sanitària Illes 
Balears (IdISBa). 

Consta l'acceptació d'aquest pressupost per part de l'IP a data de 30 de abril de 2020.  
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Segon: El lliurament de l'import concedit es farà mitjançant pagament anticipat, prèvia 
presentació de la declaració responsable prevista a l'apartat de «Pagament dels ajuts» de les 
bases de la convocatòria, mitjançant signatura de l'Annex I, i serà fet efectiu per a l'IdISBa per 
mitjà de transferència al compte del projecte que s'obrirà a aquesta institució. 

Tercer: Obligacions del beneficiari. 

 1.- Els fons transferits seràn destinats per a cobrir les despeses previstes a l'apartat 
«Conceptes subvencionables» de les bases de la convocatòria, directament relacionats amb el 
desenvolupament de les activitats que recull la proposta presentada, amb número d'expedient 
COVID19/20. 

 2.- El beneficiari es compromet a justificar l'aplicació dels fons, acreditar el compliment de la 
finalitat de la subvenció i la realització de les activitats subvencionades, d'acord amb el que es 
disposa en aquesta resolució.  

3.- El beneficiari s'haurà de sometre a les actuacions de comprovació i de control financer que 
corresponen a l'òrgan concedent de la subvenció, a la Intervenció General de la Comunitat 
Autònoma, així com a les previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i al seu Reglament. Així mateix, haurà de facilitar tota la informació que sigui 
requerida per a tal efecte, per a lo qual haurà de conservar les justificacions de l'aplicació dels 
fons rebuts durant l'execució d'aquesta Resolució dins un termini mínim de cuatre anys, a 
contar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció. 

 4.- La present subvenció és compatible amb qualssevol altres actuacions del beneficiari, 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
Administracions o ents públics o privats, nacionals o de la Unión Europea, o d'organismes 
internacionals, sempre que la suma de les aportacions rebudes, incloent la que regula la 
present Resolució, no superi el cost total de l'activitat incentivada. 

El beneficiari haurà de comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos que financin les activitats subvencionades, procedents de l'Administració de l'Estat 
u altres administracions públiques, així com l'import. Aquesta comunicació es farà abans de la 
recepció de l'ajut mitjançant la declaració de no finançament de mateixes partides per 
diferents convocatòries d'ajuts i, posteriorment tan aviat com es conegui, i en tot cas 
anteriorment a la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.  

5.- El beneficiari haurà de fer pública el finançament rebut per l'IdISBa així com fer constar la 
col·laboració de l'IdISBa a totes les activitats d'investigació i difusió dels resultats que es 
realitzin en relació amb les actuacions contemplades a aquesta Resolució. L'IdISBa podrà 
requerir l'acreditació del compliment d'aquestes obligacions. El seu incompliment podrà 
comportar la sol·licitud de reintegrament dels fons concebuts.  
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Quart: Execució de les actuacions i de les despeses  

1.- El termini d'execució de l'activitat finançada serà d'1 any a contar des de la data de 
signatura d'aquesta resolució.  

No obstant l'anterior, la duració de l'execució del projecte podrà ser susceptible d'ampliació, 
prèvia sol·licitud justificada i autoritzada per la Gerència de l'IdISBa, previ informe de la 
Comissió d'Experts COVID-19. 

2.- L'ajut concedit serà destinat a cobrir les despeses imputables a les activitats descrites a la 
proposta que siguin directamente relacionades amb aquestes.  

3.- D'acord amb el que es preveu en les bases de la convocatòria, està permesa la 
subcontractació de la realització de l'activitat finançada, prèvia autorització de l'IdISBa. 

 4.- A l'efecte de la present resolució, es considerarà despesa realitzada aquesta que sigui 
efectivament pagada, des de l'inici del termini d'execució i amb anterioritat a la finalització del 
termini de justificació de l'ajut.  

Cinquè: Seguiment i justificació de l'ajut. 

1.- El beneficiari mantindrà contacte directe amb la Comissió d'Experts, la qual podrà requerir 
en tot moment informació sobre l'evolució del projecte i efectuar les recomanacions que 
consideri oportunes de cara a orientar l'evolució del projecte i procurar complir el cronograma, 
amb l'objectiu d'identificar de manera temprana demores o limitacions no previstes i poder 
proposar en el seu cas els canvis o reorientacions d'objectius necessaris.  

En aquest cas, s'haurà de presentar una memòria final de projecte, sense perjudici dels 
informes de seguiment addicionals que puguin ser requerits. 

2.- L'òrgan competent per al seguiment i control econòmic de l'activitat finançada és la 
Gerència de l'IdISBa, la qual efectuarà el seguiment econòmic del projecte subvencionat a 
travès del departament de projectes, al qual els beneficiaris hauràn de remetre a final de cada 
mes un informe de seguiment econòmic del projecte. 

4.- La no presentació dels informes de seguiment dins els terminis establerts o l'avaluació 
negativa d'aquests per part de la Comissió COVID-19 podrà donar lloc a l'inici del procediment 
de reintegrament.  

5.- La justificació econòmica final, la qual inclourà les despeses efectivament pagades i 
aplicades per a la fi per a la qual es va concedir l'ajut, s'haurà d'efectuar en un termini no 
superior a tres mesos des de la seva finalització. En qualsevol cas, l'entitat beneficiària haurà 
de custodiar totes les factures i la resta de documents que acreditin les despeses i pagaments 
objecte de l'ajut en què hagin incorregut, i tenir-los a disposició de l'òrgan concedent i dels 
òrgans de comprovació i control, que podràn requerir-los per a la seva comprovació.  
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6.- En cas que finalment els ajuts concedits siguin cofinançats al 50 % amb càrrec del Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, els beneficiaris hauràn de complir amb el 
manual d'instruccions que els serà lliurat. 

Sisè: Reintegrament dels fons percebuts  

Es procedirà al reintegrament de les quanties percebudes pels beneficiaris en els supòsits 
previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.  

D'acord amb el que es preveu a l'article 90 del Reglament de la Llei General de Subvencions, 
s'entendrà per devolució voluntària la que és realitzada pel beneficiari sense previ 
requeriment de l'Administració. 

Excepte en el cas de modificació d'aquesta resolució, el compliment parcial de les condicions o 
la realització dins el termini de només una part de l'activitat subvencionada podrà donar lloc al 
reintegrament parcial, aplicant la proporció en què es trobi l'activitat realitzada respecte de la 
total, sempre que el compliment pel beneficiari sigui aproximat de manera significativa al 
compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus 
compromisos.  

Setè: Règim de recursos  

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs 
d'alçada davant la Presidenta del Patronat de l'IdISBa en el termini d'un mes, comptant a partir 
del dia següent de la seva publicació. 

 Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interpossar un recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma corresponent, en el termini de 
dos mesos, comptant a partir del dia següent a la recepeció de la notificació de la desestimació 
del recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada es pot interpossar un recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma corresponent, en 
el termini de sis mesos, comptant a partir del dia següent a la presumpta desestimació, la qual 
es produeix tres mesos després d'interpossar el recurs d'alçada sense que s'hagi notificat la 
resolució.  

No obstant, si procedeix, es por interpossar qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableixen la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Vuitè: Efecte  

La present resolució produeix efecte des de la data de signatura i publicació. 
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A Palma de Mallorca, a 1 de maig de 2020. 

 

 

 

 
______________________ 

José Lladó Iglesias 

Director gerent de l'IdISBa  
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