Ajudes a la Recerca de la Xarxa d’Hospitals i
Centres Promotors de la Salut de Catalunya
Segona edició, 2018
La Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
(HPH-Cat) té com un dels seus objectius, el d’ajudar als centres
sanitaris catalans a impulsar projectes que permetin desenvolupar
accions de promoció de la salut. Es en aquest sentit que, d’acord amb
el seu pla estratègic (2015-2018) endega la segona edició d’ajuts de
suport a treballs de recerca en aquest camp.
Us animem a presentar les vostres propostes, seguint les següents
bases:
Bases
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el
procediment de sol·licitud, de tramitació, concessió, cobrament i
justificació de l'ajut a la recerca en Promoció de la Salut que atorga la
Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya:
1. Es convoquen 3 ajuts de 1.000€ cadascun per a recerca en el camp
2.
3.
4.

5.

de la Promoció de la Salut.
Cal ser membre d’un Centre adscrit a la Xarxa HPH-Catalunya per
optar-hi.
Es pot presentar qualsevol projecte de recerca que tingui aquesta
finalitat.
L'ajut a la recerca concedit a l'empara d'aquestes bases, s'haurà de
destinar a finançar el projecte de recerca seleccionat, el
desenvolupament del qual s'haurà de fer en un termini de dotze
mesos, a comptar des de la data de l'acceptació formal de l'ajut per
part de la persona seleccionada com a beneficiària.
Documentació a aportar
a) A la sol·licitud s'indicarà l'adreça postal on la persona concursant
vol rebre les notificacions que al respecte li faci la Xarxa d’Hospitals i
Centres Promotors de la Salut de Catalunya
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b) Fotocòpia del DNI, passaport o document d'estrangeria (en
vigor) de la persona sol·licitant.
c) Declaració responsable que contempli la situació professional
actual i altres fonts de finançament complementàries per a la
recerca proposada.
d) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana la
subvenció.
6. El sol·licitant principal serà el responsable de presentar al final de
període una memòria explicativa del que s’ha fet i a que s’ha dedicat
l’ajut, amb els corresponents justificants de despesa.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació. Si la
documentació presentada fos incorrecta o incompleta, es requerirà
a la persona beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils
a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva
rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no
ho fa així s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva
sol·licitud.
8. Procediment de concessió. El procediment de concessió dels ajuts a
la recerca regulats a les presents Bases Reguladores serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d'atorgament de l'ajut a la recerca:
a) Justificació i fonamentació del treball proposat Fins a 10 punts
b) Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per implantar la
Promoció de la Salut en els centres assistencials Fins a 10 punts
c) Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i
d'actuació per a la Promoció de la Salut Fins a 10 punts
d) Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a les
condicions i recursos disponibles Fins a 10 punts
10. Òrgans competents per a la proposta de concessió
L'òrgan responsable de l'atorgament de les subvencions previstes per
aquestes bases serà la Comissió Permanent de la Xarxa d’Hospitals i
Centres Promotors de la Salut de Catalunya (HPH-Cat), a proposta d’un
grup extern d’avaluació dels projectes presentats.
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La finalitat del grup extern d’avaluació serà valorar i qualificar
individualment els projectes de recerca admesos.
L'òrgan competent per a la concessió, la Comissió Permanent, podrà
deixar desert el concurs.
11. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
a) El termini per a l'atorgament de l'ajut a la recerca serà, com a
màxim, de dos mesos a comptar des de la data de tancament del
període de presentació de sol·licituds.
b) Un cop acordada la concessió de l'ajut, la resolució serà
notificada per correu electrònic a les persones interessades en un
termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució.
12. Acceptació de la subvenció
a) La persona beneficiària de l'ajut haurà d'acceptar-lo formalment
en el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la recepció de la seva notificació.
b) L'acceptació de l'ajut a la recerca es formalitzarà mitjançant el
document d'acceptació que s'enviarà a la persona beneficiària
juntament amb la notificació de la resolució del concurs, i que haurà
d’enviar correctament emplenat a la secretaria de la Xarxa HPH-Cat.
c) En cas que la persona beneficiària no presenti l'acceptació
expressa de l'ajut en el termini establert, o presenti un escrit de
renúncia a percebre l'ajut que li han atorgat, la Xarxa HPH-Cat podrà
procedir a una nova adjudicació en favor del projecte que hagi
obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l'ordre
de la puntuació total atorgada per l'Òrgan de selecció a cadascuna
de les persones concursants, sempre que, a judici d'aquest, el
projecte reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència
científica i acadèmica.
d) Mitjançant l'acte d'acceptació de l'ajut, la persona beneficiària es
compromet a desenvolupar el treball de recerca en els termes
plantejats en el projecte presentat i d'acord amb les condicions que
estableix la Xarxa HPH-Cat en les presents bases d'aquesta
convocatòria.
e) La meitat de l’ajut es donarà en el moment de la formalització de
la seva acceptació. L’altre meitat es donarà al finalitzar el projecte.
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f) La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l'òrgan
de selecció i per acord de la majoria dels seus membres, cap de les
propostes presentades reuneix les condicions mínimes de solvència
científica i acadèmica exigibles, d'acord amb els criteris fixats a les
bases.
13. Seguiment del projecte de recerca
a) La Xarxa HPH-Cat designarà una persona tècnica per fer el
seguiment del desenvolupament de les recerques guanyadores.
b) En el marc d'aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat
concedit l'ajut a la recerca podrà ser requerida en qualsevol moment
la Xarxa HPH-Cat per tal de presentar l'evolució i/o els resultats de
la seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport
paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per
la Xarxa HPH-Cat a efectes de difusió de la recerca.
c) En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment,
l'incompliment injustificat de l'obligació esmentada serà causa
automàtica de revocació de la concessió de l'ajut.
d) La persona beneficiària lliurarà a la Xarxa HPH-Cat dues còpies en
suport paper i una còpia en suport electrònic del corresponent
treball de recerca finançat.
e) La persona beneficiària tindrà l'obligació de comunicar i lliurar a la
Xarxa HPH-Cat els justificants de pagaments que s’hagin realitzat
amb l’ajut atorgat.
14. Responsabilitat
a) La Xarxa HPH-Cat restarà exempta de tot tipus de responsabilitat
davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes
o omissions que la persona beneficiària pogués realitzar en el
desenvolupament del projecte seleccionat.
15. Difusió dels treballs beneficiaris
En tota difusió del treball beneficiat per l'ajut objecte de les presents
Bases, i sota qualsevol manifestació o suport de transmissió de la
informació o comunicació en què aquest pugui ser presentat o publicat
(paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de dades
bibliogràfiques...), haurà de figurar la denominació completa de Xarxa
HPH-Cat com a entitat que ha finançat el treball.
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16. Publicitat dels ajuts a la recerca concedits
Els ajuts atorgats a l'empara d'aquestes bases seran objecte de
publicitat, amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria,
la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de l’ajut.
17. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades pels beneficiaris a la Xarxa HPH-Cat seran incloses
al fitxer "Gestió econòmica" amb la finalitat de la fiscalització i gestió de
la subvenció. L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es
podrà realitzar a la secretaria de la Xarxa HPH-Cat.
La concurrència al procés de concessió dels ajuts implicarà la
manifestació de consentiment al tractament de dades de caràcter
personal i a la seva publicació en els termes establerts a la base 21,
d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Inscripció:
La sol·licitud s’ha d’enviar a la secretaria de la Xarxa HPH-Cat:
catedrapromociosaluthph@udg.edu
Termini: 15 de gener de 2018
Memòria descriptiva del projecte
La memòria descriptiva del projecte que no ha de superar les 3
pagines (lletra calibri, 12, interlineat 1,5) ha d’incloure:
§

Títol del projecte.

§

Autors (nom, cognoms)

§

Centre on es realitzarà

§

Categoria professional

§

Introducció de perquè es vol fer aquest treball

§

Objectius que es busca

§

Mètode que es farà servir

§

Bibliografia

§

Justificació de a que es destinarà l’import de l’ajut

Barcelona, 27 de novembre de 2017
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