
 
 

 
 

PREMI GONÇAL LLOVERAS i VALLÈS   

A L’EXCELÈNCIA EN INVESTIGACIÓ JUNIOR 

 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

 

1. Objectiu 

Premiar al talent i la capacitat de lideratge científica d’investigadors en l’etapa inicial de 

la seva carrera.  

 

2. Beneficiaris 

2.1. La edat límit per presentar-se al premi serà de < 45anys. En cas de que abans 

d’aquesta edat, el/la sol·licitant hagi tingut una baixa per fill nascut, aquest mesos de 

baixa es sumaran a la edat límit estipulada. Per ex: si una sol·licitant ha estat de baixa 

maternal fins als 45anys un total de 8 mesos, la edat límit per presentar-se serà 45 anys i 

8 mesos. 

 

2.2. Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat 

mínima d’un any. 

 

2.3. No haver rebut un ajut de l’ACD en els últims 3 anys (tant com a investigador 

principal o formant part de l’equip investigador).   

 

2.4 Els membres de la Junta Directiva de l’ACD no podran presentar-se com a candidats 

al premi. 

 

3. Sol·licitud i documentació 

3.1 Currículum Vitae del candidat 

 

3.2 Memòria resumida (màxim 5 folis) dels mèrits adduïts pel sol·licitant i un breu 

resum de la línia de treball en la que invertiria el premi rebut.  

 

3.3 Còpia de les publicacions que el sol·licitant consideri més rellevants (màxim 10) 

 

3.4 Si l’edat límit és igual o superior als 45 anys per baixa per fill nascut, caldrà 

adjuntar document que acredita aquesta baixa.  

 

3.5 La documentació s’enviarà al correu electrònic acdbequesiajuts@gmail.com.  

 



4. Quantia 

4.1.  L’import del premi és de deu-mil euros (10.000€) 

 

4.2. El 75% de l’import haurà d’anar dirigit a la investigació científica pel que només 

podrà ser ingressat en el compte corrent de l’organisme o institució on el sol·licitant 

realitzi la seva carrera investigadora. 

  

5. Termini de presentació de les sol·licituds 

El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 4 de novembre de 2019 i  es tancarà  

a les 24 h. del 10 de desembre de 2019.  

 

6. Avaluació i Selecció 

Les candidatures seran avaluades externament a l’ACD per l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR) a través de persones expertes de la comunitat 

científica, d’acord amb el reglament d’avaluació de l’AGAUR. Es valorarà la trajectòria 

científica, en especial la capacitat demostrada per assolir objectius científicament 

rellevants, originals i de caràcter innovador, així com la creativitat i capacitat per 

formular solucions científico-tècniques a problemes mèdics relacionats amb la diabetis.  

 

En cas de que els candidats presentats no siguin avaluats favorablement l’ajut es podrà 

deixar desert.  

 

7. Notificació de la resolució 

La notificació de la resolució de concessió o denegació del premi als sol·licitants es farà 

a través de correu electrònic com a més tard una setmana abans de la Jornada de l’ACD 

2020, que se celebrarà els dies 20  de Març de 2020, i la resolució es farà pública durant 

la realització de la Jornada de l’ACD. 

 

8. Seguiment  

Als 2 anys d’haver rebut el premi, es convidarà a l’investigador a fer una ponència sobre 

el seu tema d’expertesa, en l’àmbit de la diabetis, dins del congrés o jornada de l’ACD. 

 

9. Publicitat  

 



En tota producció científica derivada del projecte es farà constar la font de finançament 

(Premi Gonçal Lloveras i Vallès a l’Excelència en Investigació junior 2020). 

 

 

 

 

Joan J. Vendrell   V. Perea 

President   Secretària 
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