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NORMATIVA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE 
VIRGILI (IISPV) PER LES BEQUES POSTDOCTORALS  

 

Article 1.- Amb l’objectiu de promocionar la formació especialitzada de 
doctors, l’IISPV podrà concedir beques per estades postdoctorals en un grup 
de recerca Universitat Rovira i Virgili (URV) i/o IISPV.  

Article 2.- La durada de les beques serà d’un període màxim de dos anys, 
improrrogables. 

Article 3.- Els/Les becaris/àries que hi podran accedir podran ser doctors/es 
de qualsevol universitat, exceptuant la URV, que hagin completat els seus 
estudis de doctorat com a màxim dos anys abans de la data de concessió de la 
beca. 

Article 4.- El becari/ària postdoctoral no podrà haver tingut cap relació amb 
l’IISPV, com a becari/ària o assalariat/da, en els darrers 2 anys. 

Article 5.- L’investigador/a responsable del grup de recerca, hauran de 
demostrar la disponibilitat de recursos econòmics per tal de fer front a les 
despeses pròpies de la beca. 

Article 6.- La dotació de la beca haurà d’incloure, 
- Una assignació mensual, per un import  de com a mínim el corresponent al 

salari brut que l’IISPV tingui establert en el seu conveni per la categoria de 
titulats superiors. 

- Una assegurança d’accidents i una sanitària. 

Article 7.- L’investigador/a responsable del grup de recerca o bé el centre 
d’innovació, establiran un programa per a l’estada del/la becari/ària 
postdoctoral que garanteixi el compliment dels objectius de la beca. 

Article 8.- El becari o becària signarà un acord de confidencialitat i un acord 
de cessió de drets seguint el model presentat en els Annex II i III. 

Article 9.- El/la becari/ària podrà perdre aquesta condició si no observa les 
normes de seguretat generals o particulars del grup de recerca o si no manté 
confidencialitat sobre la recerca en la qual col·labora. 
L’IISPV podrà revocar la beca davant un informe negatiu per part de 
l’investigador/a responsable del grup de recerca o del centre d’innovació. 
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Article 10.- El/la becari/ària podrà renunciar a la beca mitjançant un escrit 
adreçat a l’IISPV. Aquest escrit s’haurà de produir com a mínim amb una 
antelació de 15 dies respecte la data efectiva de la renúncia. 

Article 11.- En els casos de malaltia, es procedirà a la suspensió de la beca 
quan la baixa excedeixi 30 dies naturals. En períodes de baixa inferiors o igual 
als 30 dies naturals, no es perdrà el dret a rebre les retribucions. En qualsevol 
cas, la malaltia s’haurà d’acreditar documentalment. La manca d’acreditació de 
la malaltia podrà ser motiu de revocació de la beca. 
 
En qualsevol cas, i sempre amb la conformitat de l’investigador/a responsable 
del projecte i la persona becada, es podrà demanar una suspensió temporal de 
la beca. 

Article 12.- La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o 
estatutària amb l’IISPV ni implica cap tipus de compromís en relació a la 
posterior incorporació del/de la becari/ària a la plantilla d’aquestes entitats. 

Disposició final 
Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació per part de 
l'òrgan competent de l’IISPV. 
 



 
 
 

Normativa aprovada pel Patronat de l’IISPV – 23 de juny 2009 
 

ANNEX I 
Procediment per a la sol·licitud de beques per estades postdoctorals  

 

1. L’investigador/a responsable del grup de recerca a l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV) formalitzarà l'imprès "Credencial Becari " 
(CB) que s’adjunta, per efectuar els tràmits oportuns per a vincular una 
persona concreta com a becari/ària postdoctoral a un projecte específic. 

2. En el document CB es farà constar, entre altres, les dades següents: 
dades personals i bancàries de la persona seleccionada, durada de la 
beca, import mensual i total de la beca i centre de cost en el qual s’ha 
d’imputar, i assegurances contractades. 

3. La persona seleccionada haurà d’aportar la següent documentació:  
- Fotocòpia del títol de doctor. 
- Fotocòpia del DNI o del NIE si el becari/ària és estranger. 
- Fotocòpia del compte corrent. 

4. La direcció de l’IISPV, tenint en compte els criteris establerts en la 
normativa sobre beques de projecte de l’IISPV i en base a la informació 
consignada en el CB, acceptarà o no la proposta de l’investigador/a. En 
cas negatiu n'argumentarà les causes. 

5. La persona seleccionada signarà el CB acceptant les condicions de la 
beca, així com un acord de confidencialitat i un acord de cessió de drets 
segons el model dels Annexos II i III. 

6. La direcció de l’IISPV, a la vista dels documents presentats, donarà el 
vist-i-plau definitiu al CB i el trametrà  al l’investigador/a responsable, 
que també l’haurà de signar. 

7. La persona seleccionada no podrà iniciar la seva estada fins que el 
document CB no estigui completament formalitzat, moment en que 
s’activaran les pòlisses d’accidents i assistència sanitària. És a partir de 
llavors que adquireix la condició de becari/ària postdoctoral de l’IISPV. 
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ANNEX II 

Acord de confidencialitat entre l’ IISPV i el becari de projecte 

 

REUNITS 

D'una part, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant, IISPV), 
amb CIF núm. G43814045, amb seu a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n, 
representada pel/la seu/seva director/a , ............................, amb DNI núm. 
...................  

I d'altra, el/la Sr./Sra. ................................. (en endavant BECARI) amb 
DNI núm. ............., amb domicili a ...................., carrer 
..............................  núm. .......... 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per 
subscriure aquest document. 

 

ANTECEDENTS 

El BECARI col·laborarà com a becari/ària en el projecte 
.................................................., el responsable del qual és el Dr./Dra. 
...................... de  la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV). 

Durant el període que duri la seva col·laboració desenvoluparà, coneixerà i 
haurà d'utilitzar informació que pot tenir un caràcter confidencial i /o estar 
subjecta a drets de propietat, motiu pel qual s’acorden les següents: 

 

CLÀUSULES 

Primera: Sobre la confidencialitat  

El BECARI, mantindrà una estricta confidencialitat sobre qualsevol informació 
intercanviada entre les parts o la URV, l’Hospital Universitari de Tarragona 
Joan XXIII, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l’Àrea d'Atenció Primària de 
Tarragona, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Àrea d'Atenció Primària 
de SAGESSA o l’Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata (d’ara en 
endavant, ALTRES ENTITATS) relacionada amb qualsevol projecte de caràcter 
científic, tecnològic o artístic dirigit o participat per personal de la URV i al qual 
pugui tenir accés. 
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El paràgraf anterior  no s'aplicarà quan: 
a. La informació rebuda sigui de domini públic. 
b. La informació rebuda procedeixi d'un tercer que no n'exigeix el secret. 
c. El responsable del projecte conjuntament amb la direcció de l’IISPV 

autoritzin per escrit la seva difusió en les condicions que s'assenyalin en 
l'escrit d'autorització. 

Les ALTRES ENTITATS, a través de l’IISPV, podran requerir a l'altra part la 
devolució de la informació confidencial subministrada, que haurà de remetre's 
immediatament, amb el compromís de destruir qualsevol còpia tangible 
d'aquesta informació.  

Cas que el becari desenvolupi les seves tasques en les instal·lacions d’una 
empresa, la signatura del present acord de confidencialitat no l’eximeix de la 
signatura d’un acord de confidencialitat equivalent amb l’empresa. 

Segona: Drets de propietat 

La informació generada durant el període de la beca és propietat de l’IISPV i/o 
de l’empresa que finança el projecte segons el contracte o conveni signat  
signat entre aquestes.  

La informació intercanviada durant el projecte entre les parts o amb la URV es 
podrà utilitzar en benefici del projecte però no per al propi ús. 

Tercera: Durada 

Aquest acord continuarà en vigor quan la col·laboració com a becari/ària entre 
el BECARI i l’IISPV s'hagi extingit excepte en el cas que, per la part de les 
ALTRES ENTITATS,  hi hagi el consentiment per escrit a rescindir-lo o a 
modificar-lo o les informacions passin a ser del domini públic.  

Cuarta: Jurisdicció 

El BECARI i l’IISPV ens comprometem a resoldre de manera amistosa 
qualsevol desacord sorgit en el desenvolupament d'aquest acord de 
confidencialitat. 

Per la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, les 
parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 
Tarragona, de l'Associació per a l'Arbitratge a Tarragona, a qui s'encarrega la 
designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se 
des d'ara al compliment de la decisió arbitral. El laude i la seva protocolització 
es duran a terme a la ciutat de Tarragona.  
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I com a prova de conformitat signem aquest acord per duplicat, en el lloc i 
amb la data que s'especifiquen a continuació. 

Tarragona, ...... de ............................ de 200.. 

 

Per IISPV      El/la becari/ària  

    

Direcció IISPV     Sr./Sra. .............................. 



 
 
 

Normativa aprovada pel Patronat de l’IISPV – 23 de juny 2009 
 

ANNEX III 

ACORD DE CESSIÓ DE DRETS 

REUNITS 

D'una part, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant, IISPV), 
amb CIF núm. G43814045, amb seu a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n, 
representada pel/la seu/seva director/a , ............................, amb DNI núm. 
................... 

I d’altra el/la Sr./Sra. ............................................, (en endavant BECARI) 
amb NIF ............................., amb domicili a ......................... carrer 
............................ núm. ........, de nacionalitat .......................... i actuant 
en nom propi i representació. 

Els representants de cada part, ens reconeixem mútuament la capacitat 
jurídica suficient per subscriure aquest document. 

 
EXPOSEN i PACTEN 
El BECARI ha estat contractat per l’IISPV, en la modalitat de beca de 
postdoctoral , per realitzar activitats en el marc del projecte que porta per 
títol ..................................................................................................... 

 
1. Que el becari reconeix que la titularitat dels resultats de R+D+i als 

quals arribi durant la seva relació amb l’IISPV, pertanyen a l’IISPV, en 
qualsevol forma o territori en que es puguin presentar, ja sigui patent, 
varietat vegetal, etc, en qualsevol forma de propietat intel·lectual o 
industrial. 

2. Que s’obliga a comunicar immediatament a l’IISPV qualsevol obra o 
invent susceptible de drets de propietat intel·lectual o industrial que 
sigui resultat de la seva tasca. 

3. Que signarà tots els documents necessaris per poder fer efectiva la 
protecció dels mateixos en qualsevol país. 

4. Que mantindrà la confidencialitat dels mateixos fins que no tingui una 
autorització expressa i escrita pel Responsable del treball o de la 
persona que l’hagi reemplaçat. 

5. Es respectarà, en tot cas, el dret moral d’autoria, a qui es farà constar 
com a inventor o autor. 

6. En tot allò establert expressament en el conveni de col·laboració 
científica, propietat industrial i intel·lectual, visibilitat mútua i adscripció 
de l'activitat de la recerca i docència entre l'IISPV, la Universitat Rovira i 
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Virgili, l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Universitari Sant Joan de 
Reus i la Fundació Privada Sagessa i el Grup Pere Mata, així com la 
resta de legislació aplicable 

 

I com a prova de conformitat signem aquest contracte per duplicat, en el lloc i 
la data esmentats més avall. 

 

Tarragona, ....... de ........................... de 200_ 

 

Per l’IISPV,     El Sr./Sra. ................................ 

 
 
 
 
 

 

La Direcció 

      

 

  
 
 

 


