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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
La Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (a partir d’ara, 
la Fundació) va ser creada l’any 2010 amb l’objectiu de la promoció i la realització 
de projectes i programes de recerca clínica en el desenvolupament tecnològic i la 
innovació en el camp de la salut.  
 
Aquesta activitat es crea a partir de l’ampliació de l’àmbit d’actuació de la Fundació 
Caubet-Cimera (entitat dedicada a la recerca en el camp respiratori) a qualsevol 
camp biomèdic i sanitari. L’any 2012, la Fundació i la Fundació Mateu Orfila 
d’Investigació en Salut de les Illes Balears (entitat dedicada a la gestió de la 
recerca clínica en el territori balear) es fusionen a través d’un procés d’absorció.  
 
La Fundació és un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb 
personificació privada, sense ànim de lucre, que te afectada de forma duradora el 
patrimoni a la realització dels fins fundacionals d’interès general que s’estableixen 
en l’article 6 d’aquests Estatuts. 
 
Addicionalment, el 23 de desembre de 2013 es va firmar el conveni de creació de 
l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (en endavant, l’Institut) per mitjà de 
l’acord entre les següents entitats: 

- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears 
- Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 
- Servei de Salut de les Illes Balears 
- Universitat de les Illes Balears 

 
L’Institut neix com una institució destinada a fomentar, desenvolupar i integrar la 
recerca d’excel·lència en ciències de la salut, amb especial atenció a aquella de 
caràcter cooperatiu, transversal i multidisciplinari i amb objectiu marcadament 
translacional. 
 
Així mateix, el text estableix que la Fundació dotarà de personalitat jurídica a 
l’Institut, d’acord amb el Reial Decret 279/2016 de 24 de juny, sobre acreditació 
d’instituts d’investigació sanitària, al temps que la configura en l’estructura única de 
gestió de l’Institut.  
 
Els àmbits d’actuació de l’Institut, d’acord a la naturalesa de les entitats signants, 
són: 

- Hospital Universitari Son Espases 
- Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 
- Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut 
- L’àmbit d’Atenció Primària de Mallorca 
-  

En virtut de l’addenda al conveni signada durant el 2016, aquest àmbit d’actuació 
s’ha vist ampliat a: 

- Hospital Son Llàtzer 
- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears  
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No obstant l’anterior, l’Institut desenvoluparà les actuacions necessàries per 
l’associació al mateix, com a membres de ple dret o adscrits, d’entitats de similar 
naturalesa que desitgin establir formes d’actuació coordinada. 
 
D’acord amb això, l’estratègia de l’Institut es fonamenta en els següents elements: 
 
Missió: 
 
L’IdISPa ha de ser l’entitat integradora i potenciadora de la recerca i del 
coneixement científic en salut generat a les Illes Balears, facilitant la seva translació 
a la millora de la salut de la població.  
 
Visió: 
 
Consolidar l’IdISPa com Institut d’Investigació Sanitària acreditat d’excel·lència i de 
referència. 
 
Valors 
 
Els valors sobre els que es fonamenten les activitats desenvolupades a l’IdISPa 
són: 
 

- Promoció de l’excel·lència científica i de gestió. 
- Cooperació nacional i internacional i foment de la col·laboració 

interdisciplinar. 
- Orientació a la captació del talent i la formació del personal adscrit a 

l’IdISPa. 
- Enfocament en la innovació i el retorn a la societat en benefici de la salut 

pública i la millora de la qualitat de vida. 
- Difusió i translació dels resultats de recerca generats a la pràctica clínica. 
- Avaluació i seguiment de la qualitat i la sostenibilitat de les activitats 

desenvolupades. 
- Compromís amb el compliment de les normes bioètiques nacionals i 

internacionals i el respecte a la seguretat i el medi ambient.  
 
 

2. OBJETIUS BÀSICS 
 
La Fundació ha de perseguir, sempre, les finalitats d’interès general següents: 
 
a) Contribuir a la promoció i coordinació de la realització i del desenvolupament 

de programes d’investigació científica en general i, especialment, els aplicats 
a la biomedicina i a les ciències de la salut i, també, els que afecten la 
promoció de la salut i la prevenció de les malalties, la millora de l’assistència 
sanitària i sociosanitària i la rehabilitació. 

b) Impulsar la recerca competitiva, facilitar la investigació, l’accés a la 
documentació científica, la recollida d’informació i la producció científica, 
l’actualització de coneixements i la formació del personal sanitari i/o 
investigador, en coordinació i col·laboració amb aquelles altres institucions, 
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tant públiques com privades, que dirigeixen les seves activitats a aquest 
camp. Aquesta col·laboració s’ha d’efectuar especialment amb la Universitat 
de les Illes Balears i amb els instituts d’investigació existents, com és el cas 
de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i 
altres instituts d’investigació. La Fundació ha d’afavorir la creació d’equips 
d’investigació conjuntament amb el personal de les universitats, els 
hospitals i els organismes d’investigació. 

c) Projectar i difondre a la societat i a l’entorn sanitari els avenços de la 
investigació, la informació i l’experiència, tot realitzant els actes de difusió 
que es considerin adients. Facilitar la gestió del coneixement i la difusió de 
la documentació científica. Cooperar en iniciatives per augmentar la cultura 
científica de la població, reduir els temps entre la investigació i la seva 
aplicació, potenciar la investigació translacional i afavorir el 
desenvolupament d’un sector d’innovació biotecnològic sanitari a les Illes 
Balears. Promoure l’organització d’activitats científiques per a la difusió dels 
coneixements adquirits mitjançant seminaris, cursos, conferències, 
jornades, publicacions i altres mitjans de divulgació.  

d) Promoure la utilització òptima dels recursos posats al servei de la 
investigació, i assegurar-ne l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat com a element 
característic del sistema sanitari públic. 

e) Garantir el principi de legalitat, els principis ètics i la deontologia 
professional en el desenvolupament de la investigació i la gestió del 
coneixement. 

f) Facilitar la contractació i el finançament, així com l’administració i la gestió 
dels projectes i programes esmentats en els fins de les lletres a, b i c 
anteriors. 

g) Impulsar el desenvolupament i la innovació referents a la salut i donar 
suport a la creació d’un sector productiu biotecnològic a les Illes Balears. 

h) Dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població 
seguint els estàndards internacionals de qualitat. 

i) Afavorir l’augment de la investigació, promovent la captació de talent i la 
creació de grups nous d’investigació. 

j) Facilitar la formació en investigació, en col·laboració amb la Universitat, 
vinculada preferentment a programes de tercer cicle i de postgrau. 

k) Promoure les sinergies entre les institucions partícips en la Fundació i la 
utilització òptima de les infraestructures disponibles i assegurar l’eficiència i 
la qualitat de la investigació en salut. 

l) Captar fons públics i privats per al finançament de la investigació. 
m) Facilitar la gestió dels projectes d’investigació.  
n) Concedir beques, borses d’estudis i altres ajudes en el seu àmbit 

d’investigació. 
o) Dur a terme la formació del personal investigador i la docència en matèries 

del seu àmbit d’investigació. 
p) Cooperar a través de convenis i altres instruments de col·laboració amb 

organismes nacionals i internacionals. 
q) Qualsevol altre relacionat amb els que ja s’han esmentat que acordi el 

Patronat de la Fundació. 
 
En paral·lel, els objectius de l’IdISPa s’articulen en quatre línies principals: 
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- Recursos de Recerca: assegurar la viabilitat de l’IdISPa, amb actuacions 
orientades a la millora i l’optimització del finançament, la política de recursos 
humans, la captació de talent i el manteniment i millora de les seves 
infraestructures d’investigació.  
 

- Organització: millorar la gestió i organització interna de l’IdISPa, amb 
actuacions orientades a la sistematització de la gestió de la recerca i 
l’optimització dels seus procediments interns, així com l’avaluació i 
seguiment dels seus indicadors estratègics. 
 

- Excel·lència investigadora: fomentar la productivitat científica i els resultats 
d’R+D+i, a través d’actuacions i mesures orientades a la qualitat i 
productivitat investigadora, la generació de projectes i resultats d’R+D+i. 
 

- Visibilitat exterior i transferència: fomentar la visibilitat de l’IdISPa i 
assegurar la transferència dels resultats de la seva activitat, amb l’objectiu 
de beneficiar a la societat, als pacients i a la comunitat científica. 

 
 

3. LÍNEES D’ACTUACIÓ PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS 
 
Per tal de donar compliment als objectius establerts en els fins fundacionals i al 
propi conveni de creació de l’Institut, així com per afrontar els reptes que s’imposen 
a l’actualitat, i que han de conduir cap a l’acreditació de l’Institut per l’ISCIII, des 
de la FISIB es proposen una sèrie de mesures estructurades en els següents eixos 
d’actuació, entenent que les mesures en el seu conjunt, i per tant la finalitat última 
de la Fundació, és gestionar i potenciar la recerca en salut de les Illes Balears. 
 
Aquests són: 
 
1) Eix de Recursos Humans 
El factor humà és determinant per tal d’assolir els objectius que es planteja la 
FISIB. Per això, durant el 2017 es donarà especial importància al desplegament de 
les accions contemplades al Pla de Recursos Humans en Recerca aprovat per 
l’Institut durant el 2016, que ha de procurar l’establiment d’una carrera científica 
que permeti la captació i consolidació de talent investigador. Per altra banda, és 
també fonamental proporcionar als treballadors de l’Institut un Pla de Formació 
adequat per cada etapa professional i àrea d’especialització, que promogui el seu 
desenvolupament professional i major capacitació, de forma alineada amb els 
objectius estratègics de l’Institut.  
 
2) Eix de Promoció de la Recerca Excel·lent amb Impacte en Salut 
 
L’Institut ha de procurar que la inversió que es realitza per la seva activitat es 
tradueixi en recerca de qualitat i dirigida a millorar la salut de la població, 
dinamitzar el sector econòmic i participar en la educació científica de la comunitat.  
Per això, s’han d’assegurar, per una banda, l’existència de fons suficient per tal de 
sustentar de forma adequada l’activitat de la institució, continuant amb les accions 
posades en marxa durant l’anterior exercici; especialment, s’haurà de seguir 
treballant en la captació de fons provinents de donacions i accions de mecenatge.  
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Durant el 2017 es posarà en marxa el Pla de Suport a Grups Emergents, que te 
com a objectiu assistir als nous grups de recerca, especialment aquells liderats per 
joves investigadors, en el seu procés de consolidació i excel·lència. Per altra banda, 
es definirà el Pla d’Innovació i Transferència de Resultats en Salut de l’Institut, amb 
la finalitat de promoure que els resultats de la recerca es tradueixin en millores de 
la qualitat de vida dels ciutadans de les Balears.  
 
 
3) Eix de Recerca i Innovació Responsables 
 
La recerca científica no pot realitzar-se d’esquenes a la societat i els ses valors. La 
Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) és un 
concepte que implica la participació de la societat en la ciència i la innovació, de 
forma que s’alineïn els resultats de la recerca amb els valors d’aquesta. Dins 
d’aquest concepte, doncs, s’aglutinen diferents aspectes com la participació 
ciutadana, l’accés obert (Open Access), la igualtat de gènere, l’educació científica, 
l’ètica, la governança o la rendició de comptes.  
L’Institut es planteja com objectiu per 2017 posar en marxa un programa de RRI, 
que inclourà entre d’altres mesures la definició d’un Pla d’Igualtat, que garanteixi 
les mateixes oportunitats a l’àmbit professional a homes i dones. També es definirà 
la Política de Ciència Oberta de l’Institut, amb mesures concretes que impulsin la 
publicació en accés obert dels resultats científics dels investigadors. Per tal de 
permetre una major participació de la societat a la governança de l’Institut, es 
crearà el Consell Social i Empresarial de l’IdISPa; finalment, es procurarà la 
formació dels investigadors de l’Institut en matèries relacionades amb la bioètica i 
els principis legals de la recerca biomèdica.  
 
 
4) Eix d’Acreditació com Institut d’Investigació Sanitària 
Durant l’any 2016 s’ha dut a terme la modificació dels estatuts de la FISIB, seguint 
les recomanacions emeses per l’ISCIII, per tal d’atorgar a la Fundació la identitat 
de l’Institut (Fundació Institut d’Investigació de les Illes Balears, IdISBa), i així 
eliminar la dualitat existent entre Fundació i Institut.  
Per altra banda, durant aquest mateix any s’ha publicat el Reial Decret 279/2016, 
de 24 de juny, sobre acreditació d’Instituts d’Investigació biomèdica o sanitària, 
que ve a substituir el Reial Decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació 
d’IIS. Aquest nou Reial Decret estableix la publicació d’una nova guia tècnica 
d’avaluació d’acreditacions, que descriurà les exigències mínimes imprescindibles 
per al compliment efectiu dels requisits establerts a aquest. Per tant, durant l’any 
2017, i una vegada publicada la guia, l’IdISPa haurà d’avaluar el seu compliment 
respecte a les exigències no contemplades a l’anterior guia i dur a terme les accions 
necessàries per assegurar el compliment en cas que aquest no es donés, amb 
l’objectiu de presentar la sol·licitud d’acreditació en aquest any.  
 
 
 

4. ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 
 
ACTIVITAT 1  
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A) Identificació 
 
Denominació de 
l’activitat 

Projectes d’investigació sanitària competitius 

Tipus d’activitat * Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per 
sectors 

- Projectes d’investigació finançats a través de 
convocatòries competitives, públiques o privades, 
d’àmbit regional, nacional o internacional. 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

Illes Balears 

 
* Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil. 
 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
La Fundació gestiona la sol·licitud, execució, seguiment i justificació dels projectes 
de recerca finançats als investigadors de l’IdISPa a través de convocatòries 
competitives per part dels diferents agents finançadors nacionals i internacionals.  
És destacable esmentar els bons resultats que els investigadors de l’IdISPa han 
aconseguit a la convocatòria 2016 de l’Acció Estratègia en Salut de l’Instituto de 
Salud Carlos III: 

- 7 projectes d’investigació en salut 
- 1 Contracte per a la Intensificació de l’activitat investigadora al SNS 
- 1 Contracte Miguel Servet tipus I 
- 1 Contracte Miguel Servet tipus II 
- 1 Contracte Río Hortega 
- 1 Contracte predoctoral de formació en investigació en salut (PFIS) 
- 3 Xarxes temàtiques d’investigació cooperativa en salut (RETICS) 

Aquestes accions vendran finançades amb un pressupost total d’execució 
d’1.615.929€, quantitat que suposa un increment d’un 162% sobre els fons 
obtinguts a la mateixa convocatòria de l’any 2015.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats a l’activitat. 
 

Tipus 
Número N. hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat d’estructura 8,35 14.216 
Personal assalariat amb contracte temporal 
vinculat a projectes 

21 37.573 

Personal col·laborador 1,5 2.554 
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Número 
Previst 

Persones físiques Els beneficiaris d’aquesta actuació 
són les persones que composen els 

53 grups d’investigació que 
conformen les set àrees científiques 

de l’IdISPa, en total gairebé 600 
investigadors. 

No obstant lo anterior, la Fundació 
també dóna suport a aquella recerca 

sanitària que malgrat no inserir-se en 
el context de l’IdISPa és profitosa pel 

conjunt de la societat de les Illes 
Balears. 

Persones jurídiques Servei de Salut de les Illes Balears 
Universitat de les Illes Balears 

Fundació Banc de Sang i Teixits 
 
 
 
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 
 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Incrementar el número 
de projectes concedits a 
convocatòries 
competitives nacionals 

Número de projectes 
concedits a 
convocatòries 
competitives 

>10 

Incrementar la taxa d’èxit 
a les convocatòries de 
projectes 

(Número de projectes 
concedits/Número de 
projectes 
sol·licitats)x100 

>25% 

Incrementar el número 
de projectes concedits a 
convocatòries 
competitives 
internacionals 

Número de projectes 
concedits a 
convocatòries 
competitives 
internacionals 

>2 

Incrementar el 
finançament obtingut a 
través de convocatòries 
competitives 

€/any >1.000.000€ 
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ACTIVITAT 2  
 
A) Identificació. 
 
Denominació de 
l’activitat 

Projectes d’investigació sanitària no competitius 

Tipus d’activitat * Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per 
sectors 

- Projectes d’investigació finançats a través de 
convocatòries no competitives, convenis de 
col·laboració o donacions i accions de mecenatge.  

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

Illes Balears 

 
* Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil. 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Els investigadors de l’IdISPa contribueixen també a la millora en l’atenció sanitària 
comercial a través de la seva participació en assaigs clínics de medicaments i 
productes sanitaris. Aquests estudis possibiliten l’accés a teràpies innovadores 
sense cost per al servei de salut als ciutadans de les Illes. Per altra banda, també 
es donen projectes de recerca i desenvolupament conjunts amb el sector privat a 
través de convenis de col·laboració. Finalment, la societat civil i el sector 
empresarial pot finançar activitats d’R+D+i a través d’aportacions altruistes.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats a l’activitat. 
 

Tipus 
Número N. hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat d’estructura 5,95 10.130 
Personal assalariat amb contracte temporal 
vinculat a projectes 23 39.158 

Personal col·laborador 1,5 2.554 
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Número 
Previst 

Persones físiques Els beneficiaris d’aquesta activitat 
són, d’una banda, els investigadors 

clínics dels diferents hospitals i 
gerències del Servei de Salut de les 

Illes Balears. D’altra banda, la 
instrumentalització d’activitats de 

mecenatge possibilita que els 
beneficiaris de la present activitat 
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sigui pròpia investigació en salut. 
Persones jurídiques Servei de Salut de les Illes Balears 

Universitat de les Illes Balears 
Fundació Banc de Sang i Teixits 

 
 
 
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Incrementar el número 
d’assaigs clínics 
comercials en execució 

Número d’assaigs 
cínics actius 

>170 

Incrementar la facturació 
per assaigs clínics 

€/any >1.500.000€ 

Millorar la captació de 
fons procedent 
d’activitats de mecenatge  

€/any >250.000€ 

Incrementar el número 
de col·laboracions amb el 
sector privat 

Número de convenis 
de col·laboració  

>10 

 
 
ACTIVITAT 3  
 
A) Identificació. 
 
Denominació de 
l’activitat 

Foment de la recerca 

Tipus d’activitat * Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per 
sectors 

- Activitats dirigides a l’impuls de la recerca 
d’excel·lència, la seva transferència a la pràctica 
clínica i el sector empresarial i la difusió de la tasca 
investigadora a la societat.  

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

Illes Balears 

 
* Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil. 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
L’IdISPa te la missió d’integrar i potenciar la recerca i el coneixement científic en 
salut generat a les Illes Balears, i facilitar la seva translació a la millora de la salut 
de la població. Per tal de donar compliment a aquesta activitat de foment de la 
recerca, la Fundació ha d’executar les accions formatives definides al Pla de 
Formació per als investigadors i el personal de suport i administració, que els 
proporcioni la capacitació necessària en línia amb els objectius estratègics de 
l’Institut.  
La Fundació ha d’executar també les accions definides al Pla de Suport a Grups 
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Emergents, amb l’objectiu que aquests grups i investigadors emergents puguin 
consolidar la seva activitat investigadora en un marc d’excel·lència.  
Durant 2017 es posarà en marxa una convocatòria de projectes de recerca 
intramurals, que finançarà les propostes d’investigació sanitària de major qualitat 
i amb capacitat d’integració dels diversos components de l’Institut. Aquesta acció 
ha de repercutir directament en un augment de la producció científica de l’IdISPa, 
tant des del punt de vista de publicacions científiques com de productes de 
translació (patents, guies de pràctica clínica, etc.). 
Per tal d’afavorir l’arribada dels resultats de recerca als pacients i la societat, es 
finançaran i desenvoluparan accions de transferència, incloent la definició d’un 
Pla d’Innovació i Transferència de Resultats de Recerca en Salut i l’assumpció de 
les despeses relacionades amb la tramitació de la sol·licitud de patents i de 
registres de propietat intel·lectual.  
Finalment, l’Institut te també el deure de difondre la seva activitat investigadora a 
la societat en general i contribuir al foment de la cultura i l’educació científica, amb 
l’objectiu d’aconseguir una societat més informada i empoderada. Per aquesta raó, 
la Fundació finançarà, organitzarà i executarà diferents accions de divulgació 
durant 2017, incloent conferències, diades de portes obertes, participació a 
esdeveniments i fires científiques, exposicions, etc.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats a l’activitat. 
 

Tipus 
Número N. hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat d’estructura 4,95 8.427 
Personal assalariat amb contracte temporal 
vinculat a projectes 

  

Personal col·laborador   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Número 
Previst 

Persones físiques El fet d’instaurar mesures conduents 
a capitalitzar el potencial investigador 

en salut de les Illes reverteix de 
manera directa en la salut de la 

població. La potenciació dels 
emergents, així com la formació dels 

investigadors i la protecció dels 
resultats de recerca, es constitueixen 

com eines bàsiques per aconseguir 
que la recerca es traslladi a la 

pràctica clínica i per tant al mercat i a 
la salut de tota la societat.  

Persones jurídiques Servei de Salut de les Illes Balears 
Universitat de les Illes Balears 
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Fundació Banc de Sang i Teixits 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Incrementar l’oferta 
formativa de la Fundació 
per als seus treballadors i 
personal adscrit 

Número d’accions 
formatives 

10 

Incrementar la qualitat de 
la producció científica de 
l’Institut 

Número de cites per 
article 

>4 

Potenciar la transferència 
de resultats de la recerca 

Número de patents 
sol·licitades 

>2 

Potenciar la transferència 
de resultats de la recerca 

Número de llicències 
de patents a tercers 

>1 

Impulsar la divulgació 
científica a través de 
l’IdISPa 

Número de 
participacions a 
accions divulgatives 

>3 

 
 
ACTIVITAT 4  
 
A) Identificació. 
 
Denominació de 
l’activitat 

Infraestructures 

Tipus d’activitat * Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per 
sectors 

Manteniment de les infraestructures i equips científico-
tècnics a l’àmbit de l’IdISPa  

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

Illes Balears 

 
* Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil. 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
L’IdISPa disposa d’unes instal·lacions dedicades a recerca al recinte de l’Hospital 
Universitari Son Espases (HUSE). Dites instal·lacions comprenen més de 2.000m2 
distribuïts en dues zones, una constituïda per un edifici independent (edifici S) i 
una altra que agrupa vàries zones annexes dintre de la planta -1 de l’edifici 
principal de l’Hospital Universitari Son Espases. L’edifici S (1.620m2 construïts) 
allotja la seu de la Fundació, les instal·lacions destinades a l’àrea de Cirurgia 
Experimental i Estabulari i laboratoris de recerca. 
Els nivells -1 de l’HUSE allotja els mòduls I i F i(1.142m2 construïts) comprenen les 
instal·lacions de recerca pertanyents a les plataformes científico-tècniques de 
l’IdISPa, als laboratoris de recerca i suport, despatxos i sales de reunions. 
 
Les plataformes científico-tècniques i els serveis de suport de l’Institut tenen 
l’objectiu d’oferir als seus investigadors el servei d’equipaments tecnològicament 
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avançats i assessorament i suport tècnic expert en el seu ús, per tal de facilitar la 
realització de recerca puntera i incrementar l’eficiència en l’explotació dels 
recursos. L’IdISPa compta amb les següents plataformes: Microscòpia; Citometria i 
cultius cel·lulars; Proteòmica; Assaigs clínics i suport metodològic; Biobanc; 
Estabulari i Cirurgia Experimental i Genòmica.  
 
La Fundació ha de dur a terme la gestió del manteniment d’aquests espais i 
equipaments científics, tot assegurant que la seva activitat es pot dur a terme 
seguint criteris d’eficiència i qualitat, i d’acord al que estableixi el Pla 
d’Infraestructures de l’IdISPa. Igualment, la Fundació ha de gestionar el 
funcionament d’aquests serveis, proveint els recursos, subministraments i personal 
necessaris per a l’acompliment dels seus objectius.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats a l’activitat. 
 

Tipus 
Número N. hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat d’estructura 4,45 7.576 
Personal assalariat amb contracte temporal 
vinculat a projectes 

5,75 9.789 

Personal col·laborador 1,5 2.554 
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Número 
Previst 

Persones físiques El manteniment de les 
infraestructures i de l’equipament 

tecnològic disponible a l’IdISPa 
reverteix en el conjunt 

d’investigadors adscrits a l’Institut i 
per tant també a la societat. 

Persones jurídiques Servei de Salut de les Illes Balears 
Universitat de les Illes Balears 

Fundació Banc de Sang i Teixits 
 
 
 
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Incrementar els número 
de serveis oferts per part 
de les plataformes 

Número de serveis/any 100 

Incrementar la facturació 
a entitats externes per 
part de les plataformes 

€/any 2.000 
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Augmentar la quantitat 
de processos de qualitat 
implantats a les 
plataformes 

Número de nous PNTs 
implantats 

4 

 
 
ACTIVITAT 5  
 
A) Identificació. 
 
Denominació de 
l’activitat 

Recursos Humans 

Tipus d’activitat * Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per 
sectors 

Captació i Retenció de Talent Investigador 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

Illes Balears 

 
* Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil. 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
El principal actiu de l’IdISPa és el seu capital humà. La investigació requereix de 
personal altament qualificat i amb capacitat per desenvolupar una recerca 
d’excel·lència a nivell internacional. Per això, la Fundació ha de ser capaç d’atreure 
talent i de retenir i consolidar el que ja posseeix. Per altra banda, també ha 
d’afavorir la dedicació a les tasques investigadores per part de personal 
assistencial amb especial projecció. Aquests objectius es troben definits en el Pla 
de Recursos Humans en Recerca de l’IdISPa 2016-2019.  
En conseqüència, la Fundació desenvoluparà en el marc d’aquesta activitat un 
programa d’estabilització dels investigadors emergents, que permeti a aquests 
consolidar la seva carrera científica atenent a criteris d’excel·lència. Per tal de 
promoure la captació de talent, es duran a terme accions de cofinançament de 
les convocatòries públiques de Recursos Humans de Recerca i es posarà en marxa 
una convocatòria de contractes de pràctiques d’estiu, amb l’objectiu 
d’estimular les vocacions científiques entre els estudiants universitaris dels darrers 
cursos i identificar candidats per les convocatòries predoctorals.  
Finalment, es posarà en marxa un programa d’intensificació de la tasca 
investigadora, que permeti l’augment de la dedicació a la recerca dins el període 
laboral per part de personal assistencial.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats a l’activitat. 
 

Tipus 
Número N. hores/any 
Previst Previst 

Personal assalariat d’estructura 2,30 3.916 
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Personal assalariat amb contracte temporal 
vinculat a projectes 

  

Personal col·laborador   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Número 
Previst 

Persones físiques Tots els investigadors en salut de les 
Illes Balears 

Persones jurídiques Servei de Salut de les Illes Balears 
Universitat de les Illes Balears 

Fundació Banc de Sang i Teixits 
 
 
 
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 
 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Desenvolupament d’una 
carrera professional 
investigadora 

Número 
d’estabilitzacions de 
personal emergent 

2 

Incrementar el número 
d’investigadors 
predoctorals de l’IdISPa 

Número de contractes 
predoctorals 

>45 

Posar en marxa una 
convocatòria de 
contractes de pràctiques 

Número de contractes 
de pràctiques 

3 

Posar en marxa un 
programa 
d’Intensificacions 

Número de persones 
amb contracte 
assistencial amb 
intensificació 

1 
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2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPLEAR PER LA FUNDACIÓ 
 
 

Despeses/ 
Inversions 

Activitat 1. 
Projectes 

d'investigació 
competitius 

Activitat 2. 
Projectes 

d'investigació 
no 

competitius 

Activitat 3. 
Foment de 
la recerca 

Activitat 4. 
Infraestructures 

Activitat 5. 
Recursos 
Humans 

Total 
Activitats 

No 
imputades a 

les 
Activitats 

TOTAL 

Despeses per 
ajudes i altres 

                

a) Ajudes 
monetàries                 

b) Ajudes no 
monetàries 

                

c) Despeses per 
col·laboracions i 
òrgans de govern 

                

Variació 
d'existències de 
productes 
acabats i en curs 
de fabricació 

                

Aprovisionaments                 

Despeses de 
personal 975.755,18 800.232,85 204.457,38 184.867,72 173.397,87 2.338.711,00 0,00  2.338.711,00 
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Altres despeses 
d'explotació 

621.164,69 1.247.769,68 127.005,84 227.459,46 14.842,33 2.238.242,00 0,00  2.238.242,00 

Amortització de 
l'Immobilitzat 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  776,00 776,00 

Deteriorament i 
resultat per 
alienació 
d'immobilitzat 

                

Despeses 
financeres 3.000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  3.0000,00  0,00  3.000,00 

Variacions de 
valor raonable en 
instruments 
financers 

                

Diferències de 
canvi 

                

Deteriorament i 
resultat per 
alienacions 
d'instruments 
financers 

                

Impost sobre 
beneficis                 

Subtotal 
Despeses 

1.599.919,87 2.048.002,53 331.463,22 412.327,18 188.240,20 4.579.953,00 776,00 4.580.729,00 

Adquisició 
immobilitzat 
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Adquisicions bens 
patrimoni històric 

                

Cancel·lació 
deute no 
comercial 

                

Subtotal 
inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEATS 

1.599.919,87 2.048.002,53 331.463,22 412.327,18 188.240,20 4.579.953,00 776,00 4.580.729,00 
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3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ 
 
 
3.1) Previsió d’ingressos a obtenir per la fundació. 
 

INGRESSOS Import total 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 12.500,00 

Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies 2.146.891,00 

Ingressos ordinaris de les activitats mercantils   

Subvencions del sector públic 2.312.836,00 

Aportacions privades 107.726 

Altres tipus d'ingressos   

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 4.579.953,00 

 
 
3.2) Previsió d’altres recursos econòmics a obtenir per la fundació. 
 

OTROS RECURSOS Import total 
Deutes contrets  
Altres obligacions financeres assumides  
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS 4.759.953,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidenta del Patronat    Secretària del Patronat 
Dª Patricia Gómez i Picard Dª María Isabel Rodríguez Baos  


