
 

 

PREMI A L'INVESTIGADOR O LA 

INVESTIGADORA JOVE DE L'ICS 2017 

Bases de la convocatòria 

L’Institut Català de la Salut (ICS) convoca el Premi a l’Investigador o la Investigadora Jove de 

l’ICS per a professionals joves que hagin contribuït de forma significativa al 

desenvolupament de la recerca en ciències de la salut en l’àmbit de l’ICS amb una activitat 

de reconegut nivell científic. 

Objectiu de la convocatòria 

Fomentar la investigació d’alta qualitat entre els i les joves professionals mitjançant la 

concessió d’un premi que reconegui la investigació científica d’excel·lència a l’ICS. 

Característiques del Premi 

El Premi és nominal i es concedeix exclusivament a la persona o persones guanyadores. Té 

una dotació econòmica de 5.000 euros, que s’ha de dedicar a la recerca del grup 

investigador a través de l'institut de recerca vinculat al centre de l'ICS corresponent. 

Candidatures i propostes 

Poden ser candidates al Premi les persones sol·licitants que duguin a terme investigació de 

caràcter preclínic, clínic o de salut pública i comunitària, que actualment desenvolupin la 

seva activitat a l’ICS i que tingui una edat màxima de 40 anys en la data del termini de 

presentació de candidatures. En el cas que el candidat sigui una dona, la edat màxima 

s’incrementarà un any per fill. Les candidatures s’han de fer arribar a la Secretaria de 

Recerca de l’ICS (recerca.ics@gencat.cat), a l’atenció de la Sra. M. Casasola, tot especificant 

a quin premi us presenteu. 

 

Cada institut de recerca vinculat a l’ICS proposarà (amb el vistiplau de la persona 

interessada) dues candidatures que seran avaluades per l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries (AQUAS) i el Consell Científic de l'ICS, que actua com a jurat i que 

està format pels directors científics dels diferents instituts de recerca, el Director 

Científic de l’ICS, l'assessor de Recerca de l’ICS, la directora gerent de l’ICS i un 

representant de l'AQuAS. 

 



Institut Català de la Salut 
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El termini de la presentació de les propostes finalitza el dia 30 d’abril de 2017. 

Avaluació, resolució i lliurament del Premi 

L’avaluació es farà d'acord amb els principis del document de criteris, que es troba a la 

intranet corporativa. 

Una vegada presa la resolució definitiva, la directora gerent de l’ICS la comunicarà a la 

investigadora o l’investigador premiat per a la seva acceptació. La resolució del Premi i els 

motius de la concessió es faran públics a la intranet de l’ICS.  

El lliurament del Premi es durà a terme en el decurs de la 9a Jornada de Recerca de l’ICS, que 

se celebrarà el 16 de juny de 2017 a Lleida. 

Publicitat i difusió 

La persona premiada es compromet, rebre personalment el premi a la Jornada de Recerca 

de l’ICS, a col·laborar en la difusió del seu treball científic. El fet de concórrer a la 

convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases i de la decisió del jurat, i la renúncia a 

qualsevol tipus de reclamació. 

 


