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MISSIÓ
Generar coneixement d’excel·lència, capaç d’impactar en la salut i la qualitat de vida de la població, i fer-ho amb una marcada vocació
internacional i d’inclusió del potencial territorial,
VISIÓ
Ser un referent competitiu a nivell internacional en la recerca i innovació en salut, demostrant valors ètics i impulsant la sostenibilitat, el
treball multidisciplinari i la cooperació interna i externa
VALORS
Responsabilitat i Independència de Judici
Generositat en la sinergia
Compromís Social
Respecte
Lideratge
Rigor
Equitat en la distribució de recursos
Il·lusió

Som fidels als fonaments ètics a l’hora de prendre les nostres decisions
Som capaços de generar col·laboracions desinteressades
Complim amb allò que prometem i ens hi impliquem
Som respectuosos amb les nostres afirmacions i amb els altres punts de vista
Prenem la iniciativa per actuar o per liderar nous projectes
Som precisos amb els nostres raonaments i utilitzem fonts d’informació fiables
Som justos en la distribució dels recursos dels quals disposa (no necessàriament econòmics)
Tenim il·lusió per fer coses noves i la transmetem als altres

En base al Pla Estratègic la nostra Política de Qualitat està orientada a aconseguir:
- L’excel·lència en la recerca i en la gestió dels projectes
- L’optimització en la gestió dels recursos humans
- La millora contínua de tots els processos de l’organització i la mesura de la satisfacció de les parts interessades
- La difusió de la política i dels objectius de qualitat a tots els professionals de l’organització.
- El compliment de tots els requisits de clients així com amb tots els requisits legals i reglamentaris
- La formació continuada del nostre personal i el treball en equip
L’IRBLleida adquireix el compromís de complir amb tot l’establert en aquesta política de qualitat i encoratja a tot el personal, laboral i adscrit,
a prendre’n part. La Política de Qualitat es complementarà amb els objectius de qualitat que s’aprovaran periòdicament i resta a disposició de
totes les parts interessades mitjançant la seva publicació al nostre web.
Aquesta política de qualitat de l’IRBLleida ha estat presentada i aprovada per la Comissió de Qualitat el 4 de Juliol de 2019

