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PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES IISPV 2010 

Resolució de la Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, per la qual 
es convoca el Programa d’Infraestructures IISPV 2010.  

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant IISPV), en el marc del 
desenvolupament del seu pla estratègic, vol proporcionar les estructures i mitjans 
de recerca perquè els seus investigadors/es puguin millorar la seva activitat 
investigadora. 

Per aquest motiu es convoca el programa d'ajuts d’infraestructura IISPV per a l'any 
2010, d'acord amb les disposicions següents: 

1. Objecte 

L'objecte d'aquesta convocatòria és l’adquisició d’infraestructures i equipaments per 

dotar els centres d'instal�lacions i equips instrumentals d'ús comunitari o compartit 

per diferents grups d'investigació. 

2. Actuacions finançables 
 
2.1. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén per infraestructures, i per tant es 
consideren susceptibles de finançament, les instal�lacions i equips instrumentals 
d'ús compartit, de les següents característiques: 
 

a) Equipament científic tecnològic, de caràcter mitjà i gran, per a l'ús compartit per 

grups d'investigadors, incloent software de caràcter especialitzat, destinat 

exclusivament a la investigació i que possibiliti la utilització adequada de 

l'equipament adquirit. 

b) Primer equipament o equipament bàsic de mobiliari per ampliació o nova creació 

de laboratoris de recerca. No es podrà finançar mobiliari d'administració, ni 

equipament per a laboratoris assistencials o docents. 

c) Creació i millora de sistemes informàtics i tecnologies de la informació en xarxa 

per a la investigació, incloent canalitzacions, sistemes de cablejat estructurat, 

equips de connectivitat, eines de xarxa i terminals d'usuari per a personal 

investigador. 

 
2.2. Els equips sol�licitats per cada un dels centres aniran dirigits a les unitats de 
suport a la recerca, laboratoris de recerca, biobancs o estructures semblants. 
 
2.3. No es finançaran equipament destinats a ser utilizats en laboratoris o espais de 
recerca de grups. 
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2.4. No es finançaran infraestructures la utilització de les quals sigui diferent a la 
recerca. Queden exclosos d'aquesta convocatòria conceptes assimilables a despeses 
de manteniment, fungibles, reparacions, assegurances d’equipament, ni obra civil. 
 

 

3. Sol�licitants. Requisits dels sol�licitants. 

Podran ser sol�licitants en aquesta convocatòria els laboratoris generals de recerca 
dels següents centres vinculats a l’IISPV: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, 
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, Hospital Psiquiàtric Universitari Institut 
Pere Mata, Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i Serveis Científico-Tècnics 
de la Universitat Rovira i Virgili.  

4. Forma i termini de presentació de sol�licituds 

4.1. El termini de presentació de sol�licituds resta obert des del 27 de desembre de 
2010 fins al 20 de gener de 2011. 

4.2. Les sol�licituds seran vehiculitzades i presentades pel representant de la 
Comissió de Laboratoris de l’IISPV de cada centre assistencial i/o Universitat 
vinculats a l’Institut. 

4.3. Les sol�licituds s'emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per 
l’IISPV: http://www.iispv.cat/recerca/ajuts_a_la_recerca/ 

4.4. La sol�licitud haurà de contenir la informació següent: 

• Dades d'identificació del centre on s’ubicarà la infraestructra i representant 
del centre a la comissió de laboratoris de l’IISPV. 

• Memòria descriptiva de la infraestructura 
• Document de recolzament per part de grups de recerca pertanyents a cada 

centra sol�licitant.  

5. Esmena de les sol�licituds 

Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es 
requerirà al/a la sol�licitant per a què, en el termini de 10 dies naturals, esmeni la 
falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 
s’entendrà que desisteix de la seva sol�licitud.  
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6. Avaluació i selecció de les sol�licituds 

6.1. La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, d'acord als principis de publicitat, transparència, igualtat i no 
discriminació. 

6.2. El procés d'avaluació i priorització de les sol�licituds, que s'atendrà a les bones 
pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la 
investigació, serà realitzat per la Direcció de l’IISPV. 

6.3. La Direcció de l’IISPV realitzarà una valoració científica i tècnica de les 
sol�licituds, d'acord amb els criteris següents: 

• Viabilitat, oportunitat, rellevància i rigor de les propostes  
• Adequació del pressupost a la infraestructura sol�licitada. 
• Adequació i optimització de les propostes als objectius expressats en 

aquesta convocatòria, referits a l'ús comú o compartit pels investigadors del 
Centre dels equips demanats i l'eficiència de la inversió. 

• Resultats científics en els últims cinc anys del grup o grups de recerca que 
vagin a utilitzar els equips. 
 

6.4. La proposta de concessió de la infraestructura amb la corresponent xifra de 
finançament proposta, o bé la proposta de denegació es comunicarà a l’interessat 
telemàticament. L'interessat tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies 
naturals per manifestar la seva acceptació, renúncia o exposar les al�legacions que 
consideri oportunes. Si no es reben al�legacions o una renúncia expressa durant el 
citat termini, les propostes s'entendran acceptades. Si no es presenten al�legacions 
en aquest termini, l'interessat s'entendrà decaigut en el seu dret a al�legar.  

7. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment 

7.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció de l’IISPV, 
que avaluarà amb els representants de la Comissió de Laboratoris l’adequació i 
oportunitat de l’equipament sol�licitat..  

7.2. Correspon al Director de l’IISPV la resolució de concessió o denegació de les 
sol�licituds. 

7.3 Qualsevol aspecte no previst en aquesta resolució o que pugui donar lloc a 
interpretacions serà resolt per la la Direcció de l’IISPV. 
  
8. Termini de resolució i notificació 

Les sol�licituds seran resoltes i notificades per escrit al representant de la comissió 
de laboratoris IISPV en el termini màxim d’un mes des de la finalització del termini 
de presentació de sol�licituds.  
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9. Dotació i quantia dels ajuts 

9.1. Els ajuts per al finançament d’infraestructura en aquesta convocatòria no 
inclouen el concepte de costos indirectes. 

9.2. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria podran finançar total o parcialment 
el pressupost sol�licitat en les propostes presentades sense que en cap cas, tot i 
comptabilitzant el possible cofinançament, es superi el cost real de la 
infraestructura subvencionada. Tot tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries, en el procés de selecció es determinarà en cada cas l’import 
concedit al projecte. 

9.3. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 180.000  
euros i l’import màxim que es concedirà per sol�licitut és de 50.000 euros. La 
quantitat concedida podrà ser incrementada lliurement pels centres i/o els grups 
amb el cofinançament amb fons propis que creguin convenient.  

10. Modificació de les condicions d’execució 

Qualsevol modificació de les condicions d’execució de la infraestructura haurà de 
ser autoritzada de manera expressa per la Direcció de l’IISPV, prèvia petició 
raonada del sol�licitant, en el termini màxim d’un mes des de la data de resolució 
de la sol�licitud. 

11. Justificació. Seguiment científic i tècnic 

11.1. El seguiment científic–tècnic de la infraestructura finançada correspon a la 
Direcció de l’IISPV. 

Es  presentarà un informe final dins el termini de sis mesos des de la data de 
resolució de la convocatòria.  

11.2. Els informes hauran de ser presentats pel representant de la Comisssió de 
laboratoris IISPV de cada centre a la Direcció de l’IISPV. Els informes es 
presentaran segons els models de impresos normalitzats i els mitjans telemàtics 
facilitats en la página web de l’IISPV. 

11.3. L’informe final inclouran la descripció de les fites i l’assoliment dels objectius, 
així com la justificació econòmica corresponent. Els fons no utilitzats seran 
reintegrats. 

11.4. En les publicacions i altres resultats que derivin del projecte caldrà citar 
l’IISPV com a entitat finançadora fent esment del número de referència assignat al 
projecte. 
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11.5. L’incompliment en els terminis i formes adequades dels documents de 
justificació suposarà la penalització al grup en edicions posteriors de la 
convocatòria. 

12. Entrada en vigor 

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació. 

 

 

El Director de l’IISPV 

Francesc Vidal Marsal 

 
Tarragona, 23 de desembre de 2010 

 
 


