CIR/OMBUDSPERSON VHIR – actualitzat a gener 2022

CIR (COMITÈ D’INTEGRITAT A LA RECERCA)/ OMBUDSPERSON

1.- L’OMBUDSPERSON DEL VHIR
El VHIR compta amb la figura d’un ombudsperson que té per missió vetllar per la integritat científica
a la Fundació. Des de l’any 2020, l’ombudsperson del VHIR forma part del Comitè per la Integritat a la
Recerca.
L’ombudsperson del VHIR és el Dr. Ferran Morell Brotad, Catedratic emèrit de Neumologia i antic Cap
del servei de neumologia de l’Hospital Universitari de la Vall d'Hebron (fins 2014).
El seu correu de contacte és: fmorell@vhebron.net
Addicionalment, segons el Codi de Conducta CERCA, aprovat per Patronat VHIR el dia 11/12/2018, “Els
centres CERCA es comprometen a informar la Institució CERCA de l’existència d’un conflicte
d’integritat científica que sigui de rellevància suficient en el moment inicial en què aquest es generi i,
en paral·lel, elevar-lo a l’Ombudsperson de CERCA, sota paràmetres d’estricta confidencialitat i
respecte a les persones suposadament implicades. Aquests casos rellevants poden ser els que tinguin
a veure amb la revisió o la retractació d’articles i que puguin derivar en mesures disciplinàries o que
impliquin la direcció o la gerència del centre.”
2.- EL COMITÈ D’INTEGRITAT A LA RECERCA
L’any 2020 va ser creat el Comitè per la Integritat a la Recerca (CIR) del VHIR, el qual ha estat reunintse i treballant durant el 2021, tal i com està previst a la seva normativa reguladora. En aquest sentit,
el present document és un breu resum del seu abast i competències.
El CIR és un òrgan que, en dependència directa de la Direcció del VHIR, té per missió promocionar el
coneixement i l’adopció interna de bones pràctiques i ètica en la recerca, així com vetllar pel
compliment de la normativa que en termes generals afecta al VHIR (exceptuant el compliment JurídicPenal (Compliance) i la Protecció de Dades, a càrrec, respectivament, del Comitè de compliment
Jurídic-Penal i del DPD del VHIR). De forma més específica, les funcions del CIR en matèria d’integritat
en la recerca són:
1. Vetllar pel compliment de les guies de bones pràctiques de l’ICS, de la Institució CERCA i de la
Comissió Europea (ALELLA).
2. Actuar com a institució arbitral davant les incerteses o els conflictes que puguin sorgir en
relació amb la integritat de la recerca; a instàncies dels interessats o per indicació de la
Direcció del VHIR .
3. Informar i sensibilitzar la comunitat científica de les institucions sobre els esdeveniments,
necessitats i orientacions relatives als aspectes ètics i deontològics de la recerca biomèdica.
4. Promoure mesures adreçades a la millora de la qualitat de la recerca i la formació en aquest
àmbit.
5. Estar atent i receptiu als avenços i nous problemes relacionats amb la integritat de la recerca,
així com proposar la redacció de normatives internes necessàries per a la bona praxis científica
i identificar aquelles males conductes i pràctiques inacceptables en recerca.
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6. Conèixer dels conflictes que es puguin donar entre la comunitat científica a resultes de
potencials incompliments de la normativa que ens resulta d’aplicació i elevar a la Direcció del
centre informes, propostes i dictàmens relatius als dits conflictes.

A nivell de composició i funcionament intern, destaquem que:
-

-

-

El CIR està constituït per un/a President/a, 6 vocals, l’Ombudsperson de la Institució, el/la
President/a del CEIm, el/la President/a del CEEA, el/la Coordinador/a econòmic del VHIR i el/la
Director/a de la unitat Jurídica del VHIR. L’actual Presidenta del CIR és la Dra. Anna Rossell.
El CIR es reuneix de forma ordinària 2 cops l’any (segon i quart trimestre de l’any). Tant les
actes de les reunions com els Informes anuals d’activitat del CIR romandran a disposició de la
Direcció del centre i del Patronat del VHIR.
Existeix un compromís de confidencialitat de tots els membres del CIR i un sistema regulat de
presa de decisions per garantir la independència i la no existència de conflictes d’interessos
de tots els membres.

Per últim, existeix un canal d’accés al CIR obert a totes les persones treballadores i IPS del VHIR on
dirigir qualsevol pregunta o qüestió que no hagi quedat clara o que necessiteu resoldre: cir@vhir.org.
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