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1a convocatòria “Premis de recerca i innovació en salut The Style 

Outlets Viladecans” 
 

CONVOCATÒRIA 2022 
Promogut per Viladecans The Style Outlets  

 

La convocatòria d’aquest premi va dirigida a qualsevol projecte de recerca o innovació en fase d'idea 

que es vulgui realitzar durant el 2023 en qualsevol dels dispositius assistencials del municipi de 

Viladecans i està dotat amb una quantitat econòmica que haurà de servir per ajudar a avançar l’estat 

de maduresa del mateix i en la posada en marxa de la iniciativa. 

 

1. Tipus de projecte 
 

Projecte de recerca o innovació per dur a terme en el termini d'un any.  

 

Es prioritzaran els projectes amb impacte a la ciutadania i de caràcter multicèntric (dispositius de salut) 

ubicats en Viladecans. 

 

2. Qui pot participar?  
 
Qualsevol professional que treballi en aquests dispositius assistencials que estem ubicats, com ja hem 

dit, en la població de Viladecans. 

És requisit que l'equip guanyador pugui presentar una memòria amb resultats de la seva proposta en 

un termini màxim d’un any i fer-ne difusió en l’acte d’entrega de premis del següent any. 

 
3. Premi i dotació econòmica  

 
Hi haurà un premi amb una dotació econòmica de 8.000 €.  

El seu import es farà efectiu en un únic pagament a l’inici del projecte. L’abonament es durà a terme 

a través de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) o altres fundacions 

lligades a la recerca o innovació. 

  



 

 

2 
1ª convocatòria “Premis de recerca i innovació en salut The Style Outlets Viladecans” 

 

Despeses finançables 

Només es consideraran finançables despeses d'execució del projecte: material fungible, gestió de 

dades i anàlisi, assegurança, monitoratge, contractació de serveis externs, publicacions i altres 

degudament justificades al pressupost.  

No es consideraran finançables despeses de personal. 

 

4. Com s'avalua? 
 

a. Criteris avaluació 
 

El procediment d’avaluació seguirà el procés següent: 

 

i) Qualitat científic-tècnica del projecte (30/100 punts) 

Es valorarà la contextualització, justificació i coneixement del marc teòric, l’argumentació 

del problema i solució, el pla de treball i rigor metodològic (com ho farem). 

ii) Factibilitat del projecte (10/100 punts) 

Viabilitat del projecte en el temps previst i equip proposat (multidisciplinarietat, àrees de 

treball)  

iii) Impacte sobre la ciutadania (30/100 punts) 

Es valorarà que es visualitzi l'impacte directe de les iniciatives sobre la ciutadania de 

Viladecans. 

iv) Aplicabilitat i escalabilitat dels resultats previstos (10/100 punts).    

v) Iniciativa multicèntrica. Es puntuarà a partir de dos dispositius (10/100 punts). 

vi) Equip multidisciplinari (10/100 punts). Entenem per equip multidisciplinari diferents 

categories professionals dels diferents àmbits assistencials. 

 

b. Procediment d’avaluació 
 

1. El comitè avaluador serà la responsable de l’avaluació i elaboració de dictamen de resolució 

de la convocatòria d’acord amb l’especificat a l’apartat anterior. 

2. En cas que els projectes presentats no siguin avaluats favorablement, el premi es podrà deixar 

desert.  

3. La decisió del tribunal serà inapel·lable. 
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4. Els membres del tribunal mantindran la confidencialitat de les sol·licituds presentades. La 

documentació presentada serà eliminada dels arxius de les organitzacions participants sota 

sol·licitud de la persona aplicant. 

 

5. Documentació 
  

Els professionals interessats hauran de presentar la següent informació: 

• Sobre retolat a l’exterior amb pseudònim per garantir anonimat. A l’interior, identificar 

dades personals d’equip de treball, dispositiu/s al/s que pertanyen els membres de l’equip 

i forma de contacte (mail i telèfon). 

• Formulari emplenat amb pseudònim. 

 

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 

I M P O R T A N T: 

 

Terminis  

El calendari per a la presentació dels projectes és el següent:  

 

Obertura de la convocatòria 20 setembre de 2022 

Data límit per presentar les sol·licituds i la 

documentació  

25 de novembre de 2022, a les 23:59 h 

Lliurament dels Premis Setmana 12 de desembre de 2022 

 

Enllaços: http://viladecans.thestyleoutlets.es/es/node/102019 

a) Sobre amb pseudònim i dades personals a l’interior. 

b) Formulari 

 

La documentació es farà arribar en format electrònic a l’adreça de correu  (mortegab@neinver.com).  

Persona de contacte: Mireia Ortega. 

 


