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REPTE DE RECERCA 2022 

 

 

 

 

 

Impulsant la recerca de Km0 

 

Organitza:    

Gerència Territorial Institut Català de la Salut a Lleida, Pirineu i Aran i Gestió de Serveis 

Sanitaris   

Col∙laboren:  
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Bases de la convocatòria  

Introducció 

Aquest any, arrel de la bona acollida i  l’interès generat a la primera convocatòria centrada en 

la  temàtica COVID‐19,  i amb  l’objectiu d’impulsar  la  recerca entre els professionals de  l’ICS  i 

GSS,  la  Gerència  Territorial  d’Innovació,  Recerca  i  Docència,  presenta  la  segona  edició  del 

Repte de Recerca. Aquest any fem un pas més enllà i proposem una convocatòria no dirigida i 

de temàtica lliure.  

Objectiu  

L’objectiu  d’aquesta  nova  edició  del  Repte  de  Recerca  continua  essent  el  descobriment  i 

impuls  de  projectes  dirigits  per  professionals  en  una  fase  inicial  de  la  seva  carrera 

investigadora,  independentment  de  la  seva  edat  i  el  seu  lloc  de  treball  dins  de  les  nostres 

institucions.  

En aquest cas, seran tres els treballs premiats, amb un  import de   fins a 6.000€ cadascun, en 

els que  la Gerència Territorial aportarà  recursos propis amb  la  finalitat de  reforçar el suport 

estadístic  i  fer  front  al  pagament  de  les  taxes  del  Comitè  d’Ètica  d’Investigació  amb 

medicaments (CEIm), així com de les despeses de traducció i/o de publicació dels resultats. 

La  Unitat  de  Suport  a  la  Recerca  de  la  Gerència  Territorial  oferirà  suport metodològic  als 

projectes que ho sol∙licitin, amb la col∙laboració de professionals hospitalaris amb demostrada 

experiència  en  recerca  que  participaran  de  manera  altruista  com  a  mentors.  Disposarem 

també del suport de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Unitat de Suport a la Recerca 

– IDIAPJGol de la Direcció d’Atenció Primària Lleida. 

Característiques dels projectes  

Es  tracta  d’una  convocatòria  de  temàtica  de  lliure  elecció,  on  els  candidats  hauran  de 

presentar la memòria d’un projecte de recerca, acompanyat de la seva memòria de recursos.  

Aquests  documents  els  ha  d’emplenar  l’investigador  principal  (IP)  i  es  poden  trobar  en  els 

enllaços següents: 

‐ https://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/territorial/documents‐recerca 

‐ http://www.icslleida.cat/gerencia/recerca  (Documents Recerca) 



 
 

 

  3   
 

El  treball  ha  de  ser  presentat    utilitzant  la  plantilla  de memòria  de  projecte  de  recerca  o 

protocol disponible al mateix lloc web indicat en el punt anterior. 

Els  tres  estudis  seleccionats  hauran  de  superar  l’avaluació  del  Comitè  d’Ètica  d’Investigació 

amb medicaments de  l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de  la Gerència Territorial   de 

Lleida– Gestió de Serveis Sanitaris. 

Condicions generals  

 
. Ha de comunicar‐se qualsevol altra font de finançament per a  la recerca relacionada amb el 

projecte que es presenta  

. Els ajuts econòmics per traducció i publicació són pel treball, no per l’autor. 

. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. 

. L’incompliment dels deures o de les condicions fixades a la convocatòria comporta la pèrdua 

de la condició de beneficiari. 

Requisits per sol∙licitar l’ajut 

1. Professionals amb contracte  ICS o GSS a  la Gerència Territorial de Lleida  i Pirineu a 31 de 

gener de 2023, de qualsevol categoria professional. 

2. Queden exclosos els professionals que formen part dels equips de suport metodològic i del 

comitè avaluador d’aquesta convocatòria. 

3.  Queden  exclosos  els/les  professionals  que  han  rebut  finançament  com  a  Investigador 

Principal en convocatòries competitives en els darrers tres anys. 

4. La filiació dels autors en cas de publicar els resultats ha de seguir les recomanacions per a la 

correcta identificació científica proposades per la Gerència Territorial.  

http://www.icslleida.cat/webroot/files/gerencia/Afiliacio%20dels%20autors%20en%20les%20publicacions%20cient
ifiques%20GT%20Lleida%20Alt%20Pirineu%20i%20Aran%20i%20GSS_v7.pdf 

http://www.icslleida.cat/webroot/files/gerencia/Infografia_Normes%20afiliacio_VF.pdf 

https://www.gss.cat/sites/gss.cat/files/file/recerca_definitius/Afiliacio%CC%81%20dels%20autors%20en%20les%20
publicacio%CC%81ns%20cienti%CC%81fiques%20GT%20Lleida%20Alt%20Pirineu%20i%20Aran%20i%20GSS_v7.pdf 

https://www.gss.cat/sites/gss.cat/files/file/recerca_definitius/Infografia_Normes%20afiliacio%CC%81_VF.pdf 
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Criteris d’avaluació  

Qualitat del projecte  50 punts 

CV del investigador principal*  10 punts 

Viabilitat  20 punts 

Utilització de bases de dades o recursos posats a disposició dels 

investigadors a la Jornada de Recerca Portes Endins del proper 14 de 

desembre 

20 punts  

 

*Ja que aquesta convocatòria té incorporada la idea de fomentar la recerca en aquells professionals més novells, es 

valoraran  positivament  aquells  projectes  que  siguin  considerats  com  a  trampolí  d'una  futura  carrera  en  aquest 

Àmbit. 

 

Calendari previst  

‐ Fase  I:  Presentació  del  projecte, memòria  de  recursos  i  currículum  del  investigador 

principal  abans  del  31  de  gener  de  2023  a  les  23:59h  al  correu 

recercaICSGSSLleida@gencat.cat.  Si  es  precisa  suport metodològic,  aquest  haurà  de 

sol∙licitar‐se prèviament a  la Unitat de Suport Metodològic de  la Gerència Territorial 

(recercaICSGSSLleida@gencat.cat).  

 

L’equip de Recerca de  la Direcció Territorial d’Innovació, Recerca  i Docència, donarà 

resposta  als  correus per  tal de deixar  constància de  la  sol∙licitud  rebuda  i, per  si es 

considera oportú alguna modificació/correcció. 

En cas de dubte, podeu trucar als següents telèfons: 667.045.245 (84067) / 973705236 

 

‐ Fase II: El Comitè científic‐avaluador revisarà els treballs presentats segons els criteris 

d’avaluació corresponents i es seleccionaran els treballs premiats.  

 

‐ Fase  III: El 31 de març de 2023, el Comitè avaluador farà pública  la resolució amb els 

guanyadors del Repte de Recerca 2022.  
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Protecció de Dades 

  
D'acord amb l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

s'informa que les dades proporcionades pels participants les gestionarà Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, la 

finalitat del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria. 

 Informació bàsica de la protecció de dades Identificació del tractament: 

"Trameses d'informació  i  inscripcions de Gestió de Serveis Sanitaris" Responsable del  tractament: Direcció Gerència. Gestió de 

Serveis Sanitaris. Avinguda Rovira Roure 44, 25198 Lleida Finalitat: gestionar la relació institucional de Gestió de Serveis Sanitaris 

derivada  de  la  tramesa  d’informació  i  publicacions,  convocatòries  d’actes  i  altres  activitats,  col∙laboracions  i  ponències, 

subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de Gestió de Serveis Sanitaris. 

"Trameses d’informació i inscripcions de l’Institut Català de la Salut" Responsable del tractament: Direcció Gerència. Institut Català 

de  la Salut. Avda. Rovira Roure, 80 25198 Lleida 25198 Lleida Finalitat: gestionar  la relació  institucional del  Institut Català de  la 

Salut  derivada  de  la  tramesa  d’informació  i  publicacions,  convocatòries  d’actes  i  altres  activitats,    col∙laboracions  i  ponències, 

subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de l’Institut Català de la Salut. 

Legitimació: consentiment de  la persona  interessada. La persona  interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. 

Destinataris:  es  preveuen  comunicacions  de  dades  als  departaments  de  la Generalitat  i  entitats  vinculades  que  en  depenen, 

d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a 

administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable 

del tractament. 

Drets de  les persones  interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a 

l’oblit, dret a  la portabilitat de  les dades  i sol∙licitud de  limitació, presentant un escrit adreçat a  la Direcció Gerència  (Gestió de 

Serveis  Sanitaris. Avinguda Rovira Roure  44,  25198  Lleida  /  Institut Català  de  la  Salut Avda. Rovira Roure,  80  25198  Lleida)  o 

mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web de www.gss.cat/ca/contacte i www.icslleida.cat. 

Heu d’indicar clarament a la vostra sol∙licitud quin o quins drets exerciu. 

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta  informació podeu consultar  la salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/protecci‐

de‐dades. 
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