
 

 

SOL·LICITUD 
  

Cal adjuntar: 
1. Full de sol·licitud. 
2. Protocol del projecte de recerca segons model IDIAP. 

(https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/assessorament/com-fer-un-protocol-de-
recerca)  

3. Mòdul d’hores sol·licitades, distribució entre els investigadors i les tasques que es 
portaran a terme. 

4. Currículum vitae normalitzat segons FECYT (https://cvn.fecyt.es/editor/) i número 
d'identificació ORCID de l’IP i de la persona /persones que gaudirà/an de l’ajut. 
 

Tota la documentació es remetrà per correu electrònic a la secretaria tècnica de la 
USR (secretariausr@ambitcp.catsalut.net).  
 
 
BASES  
 
1. Els sol·licitants han de ser professionals de la DAP Costa Ponent de l’Institut 

Català de la Salut, amb contracte fix o interí. 
 

2. Els ajuts es poden sol·licitar per al desenvolupament de projectes de recerca o per 
a la redacció de protocols per presentar a convocatòries competitives. 
 

3. S’admetrà una única sol·licitud per professional i per projecte. 
 

4. L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de 3 persones. 
 

5. S’haurà de fer constar el nombre total d’hores sol·licitades (60 h o 120 h) per al 
desenvolupament del projecte, a gaudir en un període màxim de 12 mesos. Les 
hores es podran distribuir, en un màxim de dues fraccions, entre membres de 
l’equip investigador. 
S’especificaran les persones beneficiàries de l’ajut i quina serà la distribució 
d’hores i tasques.  
 

6. Gestió de la intensificació: l’ajut es proveirà en forma de dotació pressupostària a 
les unitats productives de les quals provinguin els beneficiaris, per tal que sigui 
destinat de manera finalista perquè els professionals guanyadors de la 
convocatòria puguin disposar de les hores assignades segons la decisió del comitè 
avaluador. El beneficiari i el director o directora de la unitat productiva acordaran la 
millor forma en la gestió per fer efectiva aquesta intensificació per a la recerca 
(alliberament temps i/o jornada complementària), tenint en consideració les 
necessitats assistencials dels equips. En cas de no acord, es distribuirà un 50% en 
cada modalitat. Les hores de l’ajut s’hauran de fer efectives durant l’any en curs de 
la convocatòria. Les hores no realitzades no es podran recuperar. 
 

7. Els projectes presentats poden tenir ajuts econòmics d’altres fonts, que s’hauran 
d’especificar en sol·licitar l’ajut. 
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8. Aquesta convocatòria és incompatible amb altres ajuts que també suposin 

l’alliberament total o parcial del beneficiari de l’ajut. 
 
9. Els projectes seleccionats hauran de ser aprovats pel Comitè Ètic d’investigació 

Clínica (CEIC) de l’IDIAP Jordi Gol.  
 

10. Els beneficiaris de l'ajut assumeixen el compromís de fer un seguiment actiu amb 
la Unitat de Suport a la Recerca, a la presentació d'una memòria final en un termini 
màxim de 12 mesos des de la concessió de l’Ajut, i a fer-ne difusió un cop finalitzat 
el projecte de recerca (congressos, publicació en revistes...). 
En el cas d'ajuts per a la redacció d'un protocol, a més de la memòria, aquest 
s'haurà de presentar a convocatòries competitives. 
 

11. Quan es faci qualsevol difusió dels resultats parcial o complerts de la investigació, 
caldrà fer constar explícitament el suport rebut en aquesta convocatòria.  
 

12. L’ IP haurà d’informar a la USR i introduir al GIR (Gestor Integral de Recerca de 
l'IDIAP Jordi Gol; https://portal.idiapjgol.org:6443/gir/login/index.php?entorn=IDIAP), 
la producció científica que generi el projecte. 

 
13. Abans d'iniciar-se l'estudi, l’equip investigador pot renunciar-hi si no està d’acord 

amb les hores assignades o hi ha imprevistos que n’afectin la viabilitat. En el cas 
que el projecte sigui finançat i es vulgui canviar el beneficiari de l’ajut o la seva 
distribució dintre de l'equip investigador, l’IP haurà de sol·licitar-ho i justificar-ho per 
escrit a la USR Costa de Ponent, que autoritzarà el canvi si ho considera pertinent.  

 
14. L'abandonament del projecte per causa no justificada o l'incompliment de les bases 

suposarà la suspensió immediata de l'ajut i la penalització en les següents 
convocatòries en el cas de tornar a presentar-s’hi.  

 
 
AVALUACIÓ 
 
Les sol·licituds seran avaluades per sistema peer-review per un mínim de 3 persones 
(tècnics de suport i investigadors de la DAP Costa Ponent), i una presentació posterior. 
 
- Procés d’avaluació: 

Presentació de sol·licitud. 
- Comprovació de requisits i documentació. 
- Avaluació científica per un comitè avaluador (CA) format per almenys un tècnic de 

salut/farmàcia, un membre d’USR i un professional clínic de la DAP). Les 
avaluacions puntuen diversos apartats i fan una valoració global que es comparteix 
entre el CA prèvia a la defensa presencial de la sol·licitud. 
- Defensa oral de la sol·licitud davant el CA i els altres sol·licitants, amb torn de 
preguntes obert. 
- En una sessió posterior, el CA valora globalment la sol·licitud, tenint en compte la 
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documentació aportada, les avaluacions del CA i la defensa.  
Cada membre del CA emet la seva valoració final en base a la defensa i posterior 
discussió i s’emet una nota final. 

 
Es valorarà: 
 

a) La qualitat metodològica. 
b) L’interès i la innovació per a l’atenció primària, en la vessant clínica o 

organitzativa. 
c) La idoneïtat, pertinença, aplicabilitat, utilitat i impacte del projecte en l’atenció 

primària. 
d) La interacció, el treball en grup i la capacitat de generar una línia de recerca. 

 
 
RESOLUCIÓ 
 
La resolució provisional de la convocatòria es farà pública a la Intranet de la DAP 
Costa de Ponent el dia 30 d’octubre de 2020. 
 
El període d’al·legacions a l’esmentada resolució finalitzarà a les 14 hores del dia  
16 de novembre de 2020. 
 
La resolució definitiva es publicarà a la Intranet de la de la DAP Costa de Ponent el dia 
30 de novembre de 2020. 
 
 
Per a més informació 
 
Elena Urbina Royo 
secretariausr@ambitcp.catsalut.net 
Telèfon 938 575 545 
Unitat de Suport a la Recerca Costa Ponent 
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