
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUTS PER A LA RECERCA I LA 
INNOVACIÓ DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU  
I LA FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU. 
 
 
 
 
 
 
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) i la Fundació Sant Joan de Déu per a 
la Recerca i la Docència (FSJD) han acordat crear una línia d'ajuts per a la 
recerca i la innovació a proposta del Comitè de Recerca del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. 
 
L’objectiu de la convocatòria és estimular la investigació i la innovació al Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. 
 
Aquest ajut es regirà segons les Bases de la convocatòria. Aquestes seguiran 
els principis de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva. 



BASES DELS AJUTS A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ DEL PARC 

SANITARI SANT JOAN DE DÉU I LA FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU. 

 
L’objectiu d’aquestes bases és la regulació de la concessió dels ajuts a la 
recerca i la innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació Sant Joan 
de Déu. 
 
Beneficiaris. 
 
És condició indispensable que l’investigador principal treballi al Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu o per la Fundació Sant Joan de Déu durant el temps que 
gaudeixi de l’ajut. Un mínim del 50% dels investigadors ha de pertànyer a la 
zona d’influència del Parc. Els residents del Parc Sanitari Sant Joan de Déu  
també podran formar part de l’equip investigador. 
 
Requisits 
 
1) El projecte d'investigació o innovació ha de ser original i haurà de 

desenvolupar-se en la totalitat o principalment al PSSJD  
2) L’Investigador Principal (IP) haurà de d’estar en possessió del títol de 

doctor o en el seu defecte estar en possessió d’una titulació acadèmica 
superior o diplomatura relacionada amb la Salut. Aquesta titulació ha 
d’estar concedida per una Universitat espanyola o de la Comunitat 
Europea. Els títols homologats pel Ministeri d'Educació i Ciència també 
seran vàlids. 

3) L'IP només podrà formar part d'una sola sol·licitud. La resta de l'equip 
podrà participar com a màxim en 2 projectes simultàniament, inclosos els 
projectes actius de la mateixa convocatòria d’altres anys (es considera 
projecte actiu tot el que no ha presentat la memòria final) 

4) L'IP no podrà sol·licitar un nou ajut si ha rebut un altre ajut i està 
pendent la finalització de l’estudi i la memòria final. 

5) Es prioritzarà als IPs que realitzin una tasca assistencial dins el PSSJD  
6) Es valorarà positivament la col·laboració amb grups d’altres centres de 

l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD). 
 
Nombre d’ajuts, període i durada. 
 

1) L'ajut de recerca i innovació tindrà 1 any de durada. Excepcionalment 
s'acceptaran projectes de fins a 2 anys de durada, sempre que se'n 
justifiqui la necessitat. 

2) El projecte que opti a l’ajut s’iniciarà com a màxim tres mesos després de 
la data de la concessió de l’ajut.  

3) Es convocaran quatre beques per a aquest any 2021 
 
Quantia. 
 

1) La dotació econòmica màxima serà de 5.000 euros per projecte. 



2) Despeses finançables: en el formulari de la sol·licitud s'haurà de detallar 
el pressupost del projecte segons les següents partides.  
a) Personal 
b) Fungible 
c) Altres 

3) La dotació de l'ajut es gestionarà des de la FSJD Totes les despeses les 
haurà d'autoritzar l'IP del projecte. 

 
Sol·licituds i Documentació. 
 

1) La sol·licitud de l'ajut haurà d’estar signada per l’IP i tots els 
investigadors participants, aquesta anirà acompanyada d'una memòria 
del projecte segons model normalitzat i dels CV de l’equip investigador, 
en format normalitzat o bé en format CVN (https://cvn.fecyt.es/editor/) 
L'IP serà la persona responsable del  desenvolupament i acompliment del 
projecte de recerca. 

2) L'acceptació de l'ajut implica que l'IP i l'equip de recerca seguiran el Codi 
de Bones Pràctiques Científiques del PSSJD i la FSJD 

3) Si el projecte de recerca implica la realització d'un assaig clínic o la 
utilització de mostres de pacients, aquest haurà de ser validat pel CEIm 
de referència abans de l'inici de l'ajut. 

 
Termini. 
 

La sol·licitud i la memòria del projecte s'haurà de lliurar en paper o en 
format electrònic a la Sra. Elena Romero, Secretària de la Unitat de 
Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (elena.romerof@sjd.es) i a 
Jose de Dios (jose.dedios@sjd.es) com a molt tard el dia 4 de novembre 
de 2021 a les 12 hores. 
 

La participació en aquesta Convocatòria implica l'acceptació de tots els 
requisits, normes i resolucions adoptades per la Direcció del PSSJD i la FSJD 
 
Membres de la Comissió de Selecció a l'ajut: 
 
La comissió que decidirà sobre la concessió dels ajuts estarà formada per: 
 
 El president i 2 membres Comitè de Recerca del PSSJD 
 Adjunta Direcció General 
 Director Operacions Assistencials 
 Director de la FSJD 
 
En el cas de que un dels membres del Comitè de Recerca formi part d'un dels 
equips de recerca, no es tindrà en compte la seva valoració del projecte en 
qüestió. 
 
Restarà a criteri de la comissió de selecció deixar l’ajut desert si es considera 
insuficient la qualitat científica dels projectes presentats. La Comissió de 
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Selecció podrà nomenar projectes suplents que s’utilitzarien en el cas de 
renúncia o suspensió d’alguns del projectes concedits a la mateixa 
convocatòria. 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ: Avaluació i selecció. 

a) Currículum Vitae de l'IP i de l'equip de recerca (20 punts) 
b) Objectius i hipòtesis. Originalitat i interès científic (10) 
c) Metodologia i el pla de treball (30) 
d) Impacte i aplicabilitat dels resultats (10)  
e) Repercussions del projecte i la seva possible aplicació al 

desenvolupament dels Serveis del Parc (30) 
 
El comitè de selecció tindrà en compte la participació de grups de l’IRSJD fora 
del PSSJD, i pot tenir en compte la interdisciplinarietat del treball com un valor 
addicional. 
 
La valoració del punt e) tindrà en compte el criteri de la Direcció Assistencial 
corresponent. 
 
Poden ser consultats, en cas de necessitat el Comitè Ètic d’Investigació Clínica i 
els Caps de Servei on es desenvolupi el Treball d'Investigació. 
 
Si el Comitè de Selecció ho considera oportú, podrà fer una entrevista amb els 
IP dels projectes preseleccionats. 
 
Seguiment del projecte. 
 

1) L’IP del projecte haurà de presentar una memòria de seguiment als 6 
mesos de l’inici de l'ajut, segons model normalitzat, al Comitè de Recerca 
del PSSJD, el qual podrà interrompre l'ajut si valora que els objectius 
assolits no s'adeqüen als especificats al pla de treball de la memòria de 
sol·licitud. 

2) Dos mesos després de la finalització de l'ajut l'IP presentarà una 
memòria final del projecte segons model normalitzat al Comitè de 
Recerca, juntament amb una còpia de les publicacions i comunicacions 
científiques que s'hagin derivat de l'ajut. 

3) L'IP i l'equip de recerca hauran de presentar el resultat del projecte  en 
sessió general del PSSJD després de la valoració final del projecte per 
part del Comitè de Recerca. 

4) En les publicacions o comunicacions derivades de la realització del 
projecte  s'haurà de fer constar que aquest ha estat subvencionat per a 
la FSJD i el PSSJD. També hi constaran els centres de Sant Joan de Déu 
on s’hagi desenvolupat la recerca. 

5) El projecte es tancarà a nivell econòmic 3 mesos després de l’enviament 
de la memòria final i no es podrà disposar a partir de aquesta data de 
l’import econòmic que no s’hagi justificat i gastat abans. 

6) Es podrà concedir com a màxim una prorroga d’un any. 



 
 
Suspensió de l’ajut. 
 
Es podrà suspendre l'ajut en els següents casos: 
 

a) A petició de l'IP: s'haurà de comunicar per escrit a la FSJD tot 
especificant les raons que han motivat la renúncia. 

b) Baixa d'un dels membres de l'equip de recerca: En el cas que hi hagi una 
baixa d'un dels membres de l'equip l'IP haurà de comunicar el nom de la 
persona que el/la substituirà. En ambdós casos s'haurà de presentar a la 
FSJD el pla de treball actualitzat amb la nova distribució de tasques.  

c) Pel cessament de la vinculació laboral de l'IP al PSSJD. En aquest cas els 
membres de l'equip podran sol·licitar la continuació de l'ajut si 
comuniquen al Comitè de Recerca com està previst assolir els objectius 
segons la memòria inicial del projecte. 
 

Casos en què el Comitè de Recerca podrà interrompre l'ajut unilateralment: 
 

a) Per incompliment greu respecte als objectius especificat en la memòria 
del projecte. 

b) L’ocultació de dades, la seva alteració i/o manipulació, seran objecte de 
suspensió immediata de l’ajut i la penalització de l’IP que no podrà optar 
a un nou ajut de la FSJD en un termini no menor de 5 anys. 

c) L’incompliment del Codi de Bones Pràctiques Científiques. 
d) No iniciar el projecte dintre dels 6 mesos següents a la seva concessió. 

 
En el cas de suspensió o renúncia, el comitè de recerca del PSSJD podrà 
sol·licitar a la FSJD concedir el romanent o totalitat de l'ajut a un projecte 
suplent de la mateixa convocatòria. 

RESOLUCIÓ  DEL CONCURS 
 
La resolució del concurs serà abans del 15 de desembre de 2021 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 9 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
Sr. Enric Mangas     Sr. Emili Bargalló 
Director General     Director 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu   Fundació Sant Joan de Déu 
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