FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització:
19/10/21)
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (IdiSBa)
OBJECTE
La Fundació ha de perseguir, sempre, els fins 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 les altres institucions, 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 oportuns. 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 transnacional 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.
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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.

DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Fundació del sector Públic
Normativa de creació i Estatuts

-

Resolució del conseller de Salut i president de la Fundació d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull d’1 d’agost de 2014 per la qual s’ordena la publicació de la
modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB
núm. 109 de 14/08/2014)

-

Resolució de la consellera de Salut i presidenta de la Fundació Institut d’Investigació
Sanitària Illes Balears de 20 de març de 2017 per la qual s’ordena la publicació de la
modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació (abans Fundació d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull) en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 41 de
06/04/2017)

-

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador
laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears (BOIB núm. 35 de
16 de març)
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DADES DE CONTACTE
Carretera de Valldemossa, 79 (Hospital Son Espases)
07210 Palma
Plànol de situació
Telèfon 871 20 52 34 – Fax 871 20 68 68
Correu electrònic: idisba.info@ssib.es

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Enllaços d’interès

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears, els òrgans de la Fundació són els següents:
a) El Patronat.
b) El Comitè Executiu.
c) La presidencia, que recau en la cnsellera de Salut i Consum.
d) El o la director/a gerent.
e) El o la director/a científic/a de la Fundació.
f) El o la subdirector/a científic/a de la Fundació.
g) El Comitè Científic Extern.
h) Les comissions específiques i el Comitè Científic Intern.
i) El Consell Social i Empresarial.

•

Per accedir a la informació sobre el òrgans de govern la Fundació clicau aquí.

•

Per accedir a la informació sobre els òrgans assessors de la Fundació clicau aquí.

•

Organigrama
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RESPONSABLE
Directora gerent: Actualment, donat que no s’ha anomenat gerent de la Fundació, la presidenta de
l’ Idisba ha encomanat, en data 23 d’ abril de 2021, les funcions de la gerència a la sra Asunción
Sánchez Ochoa, directora general d’ Investigació en Salut, Formació i Acreditació, i vicepresidenta
primera del Patronato.
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí.

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Portal de transparència de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.
Podeu consultar en aquest enllaç la informació sobre l’organització, estatuts, personal, memòries,
plans i programes i altres informacions de la Fundació.
Per altra banda, es poden consultar els acords adoptat pel patronat a través d’aquest enllaç.

Pressuposts
Informació econòmica i contable del Portal de transparència de la Fundació Institut d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears. Aquí hi trobareu informació sobre pressuposts, plans d’actuació,
comptes anuals i auditoria d'aquesta Fundació.
Igualment, els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector
públic) del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben
distribuïts segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears es pot consultar
cercant entre les fundacions dels sector públic.
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Podeu trobar dades clares en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”, del
Govern clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director gerent

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
director gerent aquí.

Els comptes anuals de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears
Els comptes anuals de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears es troben
publicats a l’apartat corresponent (fundacions) del Compte General de cada any. A la pàgina web de
la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot consultar l’últim compte
general aprovat així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en els accessos directes).
Per això, heu d’entrar en el compte de l’any que cerqueu, anar a l’apartat “Fundacions” i elegir
aquest ens en la llista de la pestanya que trobareu.

Auditoria de comptes de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de las Illes Balears

Contractació
La Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears té a la seva disposició un apartat de
contractació en el seu Portal de transparència amb accés al perfil del contratant.
També trobareu la informació necessària sobre contractació de la Fundació Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears en el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a «LICITACIONS» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consulteu la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podrà veure els d'aquest ens.

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització:
19/10/21)

Per a informació sobre l'activitat contractual de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de
Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària
de les Illes Balears durant l'any 2020.

Si voleu cercar informació d’altres anys o cercar la informació en format fulla de càlcul podeu
consultar la pàgina principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de
transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
El 30 de setembre de 2020 es signa el Conveni de col·laboració entre la Fundació Institut
d'Investigació Sanitària Illes Balears, la Conselleria de Salut i Consum, el Servei de Salut de les Illes
Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, per
al desenvolupament de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears-IdISBa com a pròrroga del
signat el 22 de desembre de 2016.

Període mitjà de pagament

Ajuts, beques i subvencions. Podeu cercar en la seu electrònica si hi ha procediments oberts.
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Concessions: Podeu consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a més de les
convocatòries, les subvencions concedides per la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears aquí .
Passos per localitzar-les:

