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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7185. Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras Subsector: FUND. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure sinergies entre els instituts de recerca de l'ICS, sota el paraigua de l'IRISCAT (OE3.1) 
 2. Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en les diferents tecnologies -òmiques. 
ꞏ Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (OE3.2) 
 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla. 
 2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació en salut 
ꞏ Implementar una plataforma d'innovació oberta en la que participin tots els i les professionals del SISCAT (OE3.3) 

 
1. Desplegar i consolidar instruments per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca 

dels centres que reben finançament públic. 
ꞏ Augmentar un mínim d'un 30% els fons dedicats a la compra pública competitiva d'innovació (OE3.5) 

 
1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc 

d´una acció global. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'ingressos competitius aconseguits mitjançant 
convocatòries públiques 

% OE3.2 31,00 29,00 34,00 25,00

2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al 
total d'ingressos 

% OE3.2 24,00 33,00 20,00 23,00

3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les 
quals participen investigadors del centre 

Nombre OE3.2 127,00 142,00 127,00 214,00

4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil % OE3.2 59,00 59,00 60,00 62,00

5. Nombre de tesi dirigides Nombre OE3.2 9,00 9,00 11,00 15,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Construcció de l’edifici seu de l’IJC i adequació instalꞏlacions en altres campus. 
2. Continuïtat en l’establiment dels convenis amb ICO, IDIBAPS, Fundació Clínic Recerca Biomèdica 
3. Recerca: leucèmies agudes, miloblàstiques i limfoblàstiques, síndromes hemopoètics limfomes. 
4. Desenvolupar la certificació europea “HR excellence” 
5. Ampliar les formes de finançament de l’IJC 
6. Continuar desplegant el Pla Estratègic 2018-2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 6.258.109,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.249.588,33
3 Despeses financeres 35.666,68
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 9.543.364,49
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 143




