
Núm. 152
18 d'octubre de 2012

Fascicle 11 - Sec. I. - Pàg. 2097

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

19845 Decret 82/2012, d’11 d’octubre, pel qual es regula la concessió d’una subvenció a la Fundación
Kovacs per contribuir al finançament de les despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear
d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REBIDE) durant l’any 2011

 La Fundación Kovacs ha presentat una sol·licitud de subvenció per un import de 100.000,00 euros, per contribuir al finançament de les
despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REBIDE) durant l’any 2011.

La Fundación Kovacs és una institució filantròpica privada, sense ànim de lucre, creada l’any 1986. Actualment és l’única fundació i la
principal entitat (pública i privada) investigadora de les Illes Balears i del món castellanoparlant en el camp de les malalties del coll i de
l’esquena. La forma de finançament de la Fundació és mitjançant donacions, subvencions específiques i els ingressos derivats de la seva
activitat.

La seva activitat principal és la investigació mèdica amb dos objectius bàsics: millorar els resultats de l’assistència sanitària i millorar
l’eficiència de la despesa sanitària, fomentant l’ús dels procediments eficaços i segurs. L’objectiu final és garantir a la població que les
mesures de prevenció que es recomanen són eficaces i als malalts, que l’assistència sanitària que reben és adequada, així com racionalitzar
l’ús dels recursos sanitaris suprimint de manera selectiva el cost dels procediments inútils. Per tant, es tracta d’una activitat de recerca que es
tradueix en una pràctica clínica i, en conseqüència, té una aplicació i uns resultats directes.

La Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REBIDE) és una estructura creada i dirigida per la Fundación Kovacs per
promoure la investigació de qualitat de les síndromes mecàniques del raquis, que són les que afecten la zona vertebral o paravertebral entre la
base del crani i el límit inferior de les natges. La Xarxa inclou equips consolidats per la seva producció científica prèvia, equips eminentment
clínics amb interès per investigar en aquest camp i grups investigadors emergents, i és capaç de desenvolupar estudis científics de qualsevol
índole (bàsica, clínica i en serveis de salut) sobre qualsevol tipus de síndrome mecànica del raquis.

L’objectiu conceptual de la Xarxa és aprofundir en el coneixement relatiu a les síndromes mecàniques del raquis i facilitar-ne la transferència
a la pràctica clínica, amb la finalitat de millorar l’assistència sanitària i l’eficiència dels recursos sanitaris. Això comporta fomentar l’estudi
de tots els aspectes rellevants per al coneixement de l’etiopatogènia, la fisiopatologia i la prevenció, el diagnòstic, el tractament, el pronòstic i
la rehabilitació de les síndromes mecàniques del raquis, així com els relatius a la millora de la seva pràctica clínica i la reducció de l’impacte
del cost social, assistencial i laboral que generen. En definitiva, la Xarxa permet transformar les idees i les inquietuds de clínics i
d’investigadors en projectes d’investigació de la màxima qualitat metodològica, que són publicats en les principals revistes científiques
internacionals, i prioritza l’estudi en els àmbits o problemes sanitaris amb més impacte social, avaluat per la freqüència en què es donen i la
despesa pública que generen.

La producció científica internacional generada per metges de Balears en el camp de les malalties del coll i de l’esquena deriva de projectes
d’investigació realitzats per la Fundación Kovacs a través de la REBIDE. D’acord amb un estudi realitzat per investigadors de l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona i el Centre Cochrane Iberoamericà, els projectes de la Fundación Kovacs representen el 90,5  % de la inversió
espanyola destinada a la recerca en aquest camp. Aquesta tasca investigadora ha generat publicacions en revistes científiques internacionals
que superen els 250 punts de factor d’impacte.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, garanteix en l’article 25 el dret a la
prevenció i la protecció de la salut, i en l’apartat 44 de l’article 30 estableix com a competència plena de la Comunitat Autònoma la recerca,
la innovació i el desenvolupament científic i tècnic.

Segons l’article 12.3 de l’Estatut d’autonomia, les institucions pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per complir les
finalitats que els són pròpies i en el marc de les competències que els atribueix l’Estatut, han de promoure, com a principis rectors de la
política econòmica i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic, de
manera que s’asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció social, el lleure i
la cultura.

L’article 7 del Text refós de la Llei de subvencions (TRLS), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i modificat per la
disposició final setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
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l’any 2012, estableix en l’apartat 1.c), com a excepció als principis de publicitat i concurrència, i amb caràcter excepcional, les subvencions
en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient, que
dificultin la concurrència pública.

Aquesta subvenció està inclosa dins el que preveu l’article 7.1.c) del TRLS, atès que es tracta d’una iniciativa que té una indubtable
transcendència des del punt de vista públic, social i econòmic, tenint en compte que es tracta de seguir apostant per la investigació mèdica de
qualitat i, alhora, de facilitar-ne la transferència a la pràctica clínica, amb la finalitat de millorar l’assistència sanitària i l’eficiència dels
recursos sanitaris, fet especialment important en aquest moment de crisi econòmica. La Fundación Kovacs és l’única fundació i la principal
entitat (pública i privada) investigadora de les Illes Balears i del món castellanoparlant en el camp de les malalties del coll i de l’esquena.

De la interpretació conjunta de l’article 8.1 del Text refós de la Llei de subvencions i del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears; de la naturalesa de les competències de la Conselleria de Presidència, a la qual s’assignen les que impliquen
necessitat d’assumpció de funcions de caràcter transversal, i atesos els diferents àmbits que afecten l’activitat objecte de la subvenció
(sanitari, social, econòmic, laboral, de recerca, etc.), es considera convenient que la Conselleria de Presidència s’erigeixi en representant del
Govern per dur a terme aquest suport a la Fundación Kovacs per contribuir al finançament de les despeses derivades del manteniment de la
Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena durant l’any 2011. A més a més, s’ha de tenir en compte que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears forma part del Patronat de la Fundación Kovacs a través del president de les Illes Balears, que n’és membre, i
també participa en el Consell Directiu, com també que el conseller de Presidència forma part del Comitè de Seguiment, per la qual cosa la
relació del Govern amb la Fundació s’articula a través de la Conselleria de Presidència.

D’altra banda, l’article 14  del TRLS, afegit per la mateixa disposició final setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, estableix que labis
concessió de les subvencions directes requereix que el Govern aprovi, mitjançant un decret, les normes específiques reguladores
corresponents.

Per això, amb caràcter excepcional, atesa la dificultat de promoure objectivament la concurrència pública i entenent que hi ha raons d’interès
públic, econòmic i social que ho justifiquen, es considera convenient que el Govern de les Illes Balears es comprometi a finançar les despeses
derivades del manteniment de la Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena durant l’any 2011 mitjançant la concessió d’una
subvenció directa per un import màxim de 100.000,00 euros, d’acord amb el que estableix l’article 7.1.c) del TRLS.

 

Per això, a proposta del conseller de Presidència i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 d’octubre de 2012,

 

DECRET

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte regular la concessió d’una subvenció directa a la Fundación Kovacs per contribuir al finançament de les
despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REBIDE) durant l’any 2011.

 

Article 2
Règim jurídic aplicable

Aquesta subvenció es regirà, a més de fer-ho pel que disposa aquest Decret, per la resolució de concessió que s’ha de dictar; per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

 

Article 3
Raons d’interès públic que concorren en la concessió i dificultat de concurrència pública

1. Aquesta subvenció es concedirà de manera directa d’acord amb el que estableix l’article 7.1.c) del Text refós de la Llei de
subvencions, modificat per la disposició final setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
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a.  
b.  
c.  

d.  

e.  
f.  

g.  

Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, que estableix com a excepció als principis de publicitat i concurrència, i amb caràcter
excepcional, les subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó
degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència pública.
2. L’interès públic, econòmic i social del projecte i la dificultat de concurrència pública deriven del fet que la Fundación Kovacs és
l’única fundació i la principal entitat (pública i privada) investigadora de les Illes Balears i del món castellanoparlant en el camp de
les malalties del coll i de l’esquena. Per tant, significa seguir apostant per la investigació mèdica de qualitat i, alhora, facilitar-ne la
transferència a la pràctica clínica, amb la finalitat de millorar l’assistència sanitària i l’eficiència dels recursos sanitaris, fet
especialment important en aquest moment de crisi econòmica. La Fundación Kovacs, a través de la Xarxa Balear d’Investigadors en
Malalties de l’Esquena (REBIDE), promou la investigació de qualitat en aquest camp a les Illes Balears, prioritzant l’estudi en els
àmbits o problemes sanitaris amb més impacte social, i agrupa els experts interessats en la matèria, així com les principals
institucions sanitàries de les Illes Balears. Això fa que la producció científica internacional generada per metges de les Illes, en el
camp de les malalties del coll i de l’esquena, derivi de projectes d’investigació realitzats per la REBIDE i finançats a través de la
Fundación Kovacs. Gràcies a la labor d’aquesta Fundació, la comunitat autònoma de les Illes Balears és coneguda a escala mundial i
permet als ciutadans d’aquest territori ser dels primers a beneficiar-se dels progressos en la investigació d’aquest àmbit.

 

Article 4
Entitat beneficiària i quantia concedida

L’entitat beneficiària de la subvenció serà la Fundación Kovacs i l’import concedit serà d’un màxim de 100.000,00 euros.

 

Article 5
Procediment de concessió de la subvenció directa

La subvenció es concedirà de manera directa, en aplicació del que preveuen l’article 7.1.c) del TRLS i l’article 14  del Text refósbis
esmentat, pel seu caràcter singular i perquè hi concorren raons d’interès públic, social i econòmic que en dificulten la convocatòria pública,
mitjançant una resolució del conseller de Presidència, que ha de contenir els termes i les condicions generals de la subvenció, amb
l’acceptació prèvia de l’entitat beneficiària.

La subvenció serà compatible amb qualssevol altres ajuts, ingressos o recursos de l’entitat beneficiària per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol administració pública o ens públic o privat, sempre que la suma de les aportacions rebudes, inclosa la que regula aquest Decret,
no superi el cost total de l’activitat incentivada.

 

Article 6
Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es farà una vegada que la Fundación Kovacs hagi justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir.

 

Article 7
Obligacions de l’entitat beneficiària

Les obligacions de l’entitat beneficiària, a més de les establertes en la legislació aplicable i les previstes en la resolució de concessió, seran
les següents:

Comunicar a la Conselleria de Presidència l’acceptació de la proposta de resolució.
Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
Comunicar a la Conselleria de Presidència la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat.
Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.
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g.  

h.  

i.  

Deixar constància de la percepció i aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau,
hagi de dur d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser
objecte d’actuacions de comprovació i control.
Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l’article 44 del TRLS.

 

Article 8
Règim de justificació

 1. La Fundación Kovacs haurà de justificar el compliment de les condicions imposades, la realització de l’activitat, la consecució
dels objectius prevists i l’aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació del compte justificatiu, que haurà de contenir, com a
mínim, una memòria descriptiva de les activitats dutes a terme i una memòria econòmica de les despeses efectuades, d’acord amb el
que estableixen l’article 39 del TRLS i l’article 30 de la Llei general de subvencions, i d’acord amb el que preveu l’article 72 del seu
Reglament.El termini per presentar la justificació serà fins al 10 de desembre de 2012.
 La justificació haurà d’abastar la realització completa de l’activitat i del seu cost total per un import de 100.000,00 euros.
 Es considerarà despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans de la data límit de justificació. 
2. El termini de la realització de l’activitat serà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2011.

 

Article 9
Reintegrament de la subvenció

 Pertocarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de
la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos que estableix l’article 44 del TRLS.

 

Disposició final

 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 11 d’octubre de 2012
 
               El conseller d'Eduació, Cultura i Universitats                                               El vicepresident econòmic
             (per suplència art. 1 del Decret 21/2011, de 29 de juny,                                                (per suplència art. 2 Decret 10/2011, de 18 de juny,  

                            del president de les Illes Balears)                                                                                   del president de les Illes Balears)

                             Rafael Àngel Bosch i Sans                                                                José Ignacio Aguiló Fuster 
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