BASES DE LA CONVOCACTÒRIA DEL PREMI ORIOL BONNÍN A LA
INVESTIGACIÓ EN PATOLOGIA CARDIOCIRCULATÒRIA
L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears juntament amb el Servei de Salut i l'Hospital
Universitari Son Espases, realitzen la convocatòria de la segona edició del premi "Oriol Bonnín"
a la investigació en patologia cardiocirculatòria.
El premi “Oriol Bonnín” està patrocinat per l’Obra Social “la Caixa”.
La concessió del premi es regirà per les següents bases:
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar el premi "Oriol Bonnín" a la investigació en
patologia cardiocirculatòria 2017 de l’IdISBa, al millor treball en recerca en patologia
cardiocirculatòria.
2. Import i crèdit pressupostari
2.1 S'estableix un premi de 3.000 € (tres mil euros) al millor treball en recerca en patologia
cardiocirculatòria.
2.2 L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 3.000 € a càrrec del pressupost
de la Fundació IdISBa.
2.3 Es concedirà un únic premi de 3.000 euros, si bé el premi pugui quedar desert i en cap cas
podrà ser dividit.
3. Persones beneficiàries
3.1 Poden ser beneficiaris d'aquest premi els investigadors/es en patologia cardiocirculatòria que
siguin doctors/es o llicenciats/des en Medicina i Cirurgia o altres ciències afins.
3.2 Les persones beneficiàries del premi que s'atorgui a l'empara de la present convocatòria han
de complir els següents requisits addicionals:
a) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Acreditar que no s'incorre en cap de les prohibicions per ser beneficiari que preveu
l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears aprovat per Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni que es dóna alguna de les circumstàncies que
preveu l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la Dona, o bé efectuar una
declaració amb aquesta finalitat.
4. Criteris de valoració
4.1 El treball/projecte de recerca en patologia cardiocirculatòria s'avaluarà tenint en compte els
següents criteris:

a) La contribució als objectius marcats per l’IdISBa (promoció i coordinació de la realització
i desenvolupament de programes d'investigació científica, especialment, els aplicats a la
biomedicina i ciències de la salut; impulsar la recerca competitiva i producció científica;
projectar i difondre en la societat i l'entorn sanitari els avanços de la investigació; impulsar el
desenvolupament i la innovació referents a la salut i realitzar una investigació rellevant per
millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat), així com la
concordança amb els plans , els processos i els programes de salut que es duen a terme des
de l’IdISBa, un màxim de 2 punts, distribuïts de la següent manera:
- Coherència amb els objectius i prioritats de l’IdISBa, un màxim de 0,5 punts.
- Projectes innovadors (grau d'innovació), un màxim de 0,75 punts.
- Complementarietat amb altres programes o projectes de l’IdISBa, un màxim de 0,75
punts.
b) La qualitat tècnica del projecte. La puntuació màxima que es pot obtenir per aquest apartat
són 4 punts i es valorarà tenint en compte els següents aspectes:
- La justificació del projecte coherent amb els objectius, amb un màxim d'1 punt.
- Els objectius correctament definits i mesurables, amb un màxim d'1 punt.
- La definició i l'adequació de les activitats, el cronograma i la metodologia que preveu
el projecte a la consecució dels objectius establerts, amb un màxim d'1 punt.
- El disseny de l'avaluació del procés i dels resultats, amb un màxim d'1 punt.
c) La qualitat científica del projecte. La puntuació màxima que es pot obtenir per aquest
apartat són 4 punts i es valorarà tenint en compte els següents aspectes:
- Noves hipòtesis contrastades, amb un màxim d'1 punts.
- Noves tècniques experimentals, amb un màxim de 1,5 punts.
- Noves tècniques terapèutiques, amb un màxim de 1,5 punts.
4.2 Tots els criteris de valoració i la seva puntuació es plasmaran en la proposta emesa pel jurat.
5. Termini i presentació de sol·licituds
5.1 El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà
de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre
que aquesta publicació sigui posterior a la de la convocatòria.
5.2 Les persones interessades que compleixin els requisits previstos en aquesta convocatòria, en
l'Ordre de bases i el que estableix la normativa que sigui d'aplicació, presentaran les sol·licituds
i la documentació adjunta, segons el model de sol·licitud que es troba a disposició dels
participants a la pàgina web www.idisba.es.
5.3 El lloc de presentació de les sol·licituds serà a la seu de l’IdISBa (edifici S, 1a planta,
Hospital Universitari Son Espases. Ctra. Valldemossa, 79, 07010 Palma) o qualsevol dels
registres que estableix l'article 16 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.4 Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud de premi en un registre diferent del
de l’IdISBa haurà d'enviar a l’IdISBa per correu electrònic (idisba.info@ssib.es), la sol·licitud
amb el segell d'entrada dins el termini, en el termini màxim de 24 hores següents a la
presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat,
s'ha d'enviar per correu electrònic el full de la sol·licitud, datada i segellada per l'oficina de
Correus, en què consti que s'ha tramès dins el termini hàbil de presentació.
5.5 La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, sense perjudici que, durant la tramitació
del procediment de concessió, l'òrgan instructor pugui requerir qualsevol altra quan ho consideri
oportú, serà la següent:
a) Fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant. En el cas que sigui estranger,
el sol·licitant ha de presentar la fotocòpia de la targeta d'identitat i els documents que
acreditin la permanència regular en el territori espanyol.
b) Declaració responsable de la persona que sol·licita el premi sobre els següents punts:
- Complir amb les obligacions establertes a l'article 7 de l'Ordre de bases i en l'apartat 10
d'aquesta convocatòria.
- Els ajuts i subvencions que els hagin estat concedides o que hagin sol·licitat a qualsevol
institució, pública o privada, relacionada amb la sol·licitud presentada.
- La veracitat de les dades pel que fa a la titularitat del compte bancari que hagi sol·licitat.
- No incórrer en cap causa d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb
la legislació vigent en aquesta matèria.
- No incórrer en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i en l'article 10 del Text Refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears, ni en cap de les circumstàncies que preveu l'article 11 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració
de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda Autonòmica, de conformitat amb
el que estableix l'article 11 f del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears,
aprovada pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 6.6 de les Bases
reguladores que regeixen aquesta convocatòria
c) Treball de recerca. Els participants han de presentar el treball escrit en format Word, mida
de lletra 12 p. amb interlineat a un espai i mig. L'extensió dels originals serà d'un mínim de
10 pàgines i un màxim de 30. La mida del paper DIN A4 per una sola cara. Tota la
informació (text, bibliografia, figures, taules, etc.) estarà inclosa en el document.
Els treballs seran redactats en llengua catalana, castellana o en anglès. S'utilitzarà el sistema
de lema i plica, sense firma de l'autor o autors. La identitat dels mateixos, adreça i telèfon ha
de figurar en un altre document identificatiu amb el mateix lema del treball original.

6. Instrucció del procediment
6.1 El director gerent, per delegació del Patronat de l'IdISBa, és l'òrgan competent per instruir i
tramitar el procediment de concessió del premi "Oriol Bonnín" a la investigació en patologia
cardiocirculatòria de l’IdISBa.

6.2 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria o manca la
documentació exigida, es requerirà la persona interessada, amb conformitat amb l'article 14.2 de
l'Ordre de bases, perquè en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la
documentació preceptiva, amb l'advertència que, de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la
sol·licitud, prèvia la Resolució corresponent.
6.3 El premi es concedirà, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, per mitjà d'un concurs, de conformitat amb l'article 17.1
del Text Refós de la Llei de Subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, i amb els articles 4.3 i 9 de l'Ordre de bases.
7. Jurat
7.1 Es constituirà un jurat que emetrà -d'acord amb els criteris establerts en el punt 4 d'aquesta
convocatòria- un veredicte sobre el millor treball en recerca en patologia cardiocirculatòria.
S'haurà d'aixecar acta de la sessió del jurat en la que s'emeti el veredicte.
7.2 El jurat del premi estarà format pels següents membres:
a) President: director mèdic de l'HUSE.
b) Vocals:
- Director científic de l’IdISBa.
- Cap de Secció de Medicina Intensiva de l'HUSE.
- Coordinador del Servei de Cardiologia de l'HUSE.
- Un representant del Servei de Cardiologia de l'Hospital Son Llàtzer.
- Un representant del Servei de Cardiologia de l'Hospital d'Inca.
- Un representant del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Manacor.
- Un representant del Servei de Cardiologia de l'Hospital Can Misses.
- Un representant del Servei de Cardiologia de l'Hospital Mateu Orfila.
c) Secretari: Cap de Secció de Cirurgia Cardíaca de l'HUSE.

8. Proposta de resolució
8.1 El jurat formularà la proposta de resolució en la qual es farà constar la persona beneficiària a
la qual es proposa atorgar el premi i la quantitat que es concedeix.
8.2 La proposta es notificarà a la persona beneficiària i se li concedirà un termini de dotze dies
hàbils, comptats des de l'endemà de la notificació, perquè comuniqui a l'òrgan instructor si
accepta o renuncia la proposta. En tot cas, es considera que la persona beneficiària accepta la
proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini atorgat.

9. Resolució
9.1 La presidenta del Patronat de l’IdISBa, per delegació d'aquest, és l'òrgan competent per
dictar la resolució de concessió o denegació del premi, d'inadmissió de la sol·licitud, de
desistiment de la sol·licitud i de les resolucions de modificació de la concessió.
9.2 La resolució ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents:
a) La identificació de la persona beneficiària.
b) La descripció de l'activitat premiada.
c) Les obligacions del premiat.
d) La quantitat individual del premi concedit.
e) La forma de pagament.

9.3 El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos, comptats des del dia
següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El venciment del termini
màxim sense que es dicti i notifiqui la resolució expressa faculta la persona interessada per a
entendre desestimada la sol·licitud.
9.4 Aquest termini pot ser objecte d'ampliació, d'acord amb el que estableix l'article 23 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
9.5 La resolució es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i es notificarà individualment
a la persona beneficiària.
10. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries del premi les següents:
a) Comunicar a l'òrgan instructor que accepta la proposta de resolució en el termini màxim
de dotze dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la notificació. Si en aquest
termini no es produeix la comunicació, s'entén que el sol·licitant accepta la proposta en els
termes en què s'ha redactat.
b) Sotmetre a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els
òrgans competents, a més de facilitar-los tota la informació que aquests requereixin.
c) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes que estableix l'Ordre de
bases de la Consellera de Salut, de 5 de maig de 2017.
d) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l'article 44 del Text Refós de la Llei
de Subvencions de les Illes Balears, aprovat per Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.

11. Pagament del premi i justificació
11.1 El pagament del premi es farà en un sol pagament mitjançant transferència bancària en el
compte indicat per la persona beneficiària.
11.2 El premi queda justificat amb anterioritat al pagament mitjançant el propi treball premiat,
l'acta del jurat de selecció i la concessió del premi.
12. Règim de compatibilitat amb altres premis o ajuts
Aquest premi és compatible amb la concessió d'altres premis o ajuts, de conformitat amb el que
estableix l'article 22.3 de l'Ordre de bases.
13. Reintegrament
Pel que fa al reintegrament total o parcial del premi, s'estarà al que disposen els articles 24 i 25
de l'Ordre de bases i resta de normativa d'aplicació.
14. Règim d'infraccions i sancions
El règim d'infraccions i sancions per incompliment de les condicions i de les obligacions
establertes en aquesta convocatòria és el que estableix el títol V del Text Refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears.

Es poden consultar les bases publicades al BOIB en el següent
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/seccio-iii-altres-disposicions-i-actesadministrat/472

enllaç:

