
A CORD ENTRE LA ENTITAT FUNDACIÓ RENAL JAUME A RNÓ I L'INSTITUT DE

R E C E R C A BIOMÉDICA DE LLEIDA, PER DESTINAR UN AJUT ECONÓMIC PER AL

DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ.

Lleida, 1 de desembre de 2014.

REUNITS:

D'una part, el Sr. Jaume Arnó, amb NIF. núm. 78.063.089P, president del Patronat de la

Fundació Renal Jaume Arnó , amb CIF G25.662.941.

2. D'una altra part, el Sr. Elías Daura Oller, amb NIF. núm. 39903966P, gerent de l'Institut

de Recerca Biomèdica de Lleida, amb CIF G25314394.

EXPOSEN:

1. Que la entitat Fundació Renal Jaume Arnó, vol contribuir en projectes de recerca en

l'ambit de les mala Ities cardiovasculars i la insuficiencia renal.

H. Que l'IRBLleida es una Fundació que té com a missió promoure, desenvolupar, gestionar i

difondre la recerca biomèdica i la formació en recerca en l'mbit de les ciències de la

salut, principalment a Lleida. Amb aquesta final itat, l'IRBLleida haurà de promoure i

estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i grups de

recerca que pertanyen als diversos centres i dispositius de la recerca biomèdica de Lleida, i

promoure la col·laboració cmb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de

projectes conjunts. Recaptar fons per finançar activitats de recerca en interés dels

esmentats centres i dispositius, i gestionará els recursos ordenats a la investigació que les

diverses institucions i entitats que en formen part li encomanin.

ACORDEN:

Primer.- L'objecte del present acord es promoure la recerca en alguns dels grups de recerca

en mala lties cardiovasculars i la insuficiència renal.

El projecte d'investigació es denominará: "Projecte ILERVAS", es un projecte observacional que

amb un autobús adaptat equipat i amb personal tècnic, recorrerá la provincia de Lleida per

coneixer la prevalença de malaltia arterial subclínica (ateromatosi) i de malaltia renal amagada

(alteració filtrat glomerular, microalbuminúria) en una mostra de 4000 persones de tota la



provincia de Lleida. També es valorará la prevalença d'aneurisma d'aorta abdominal en la mostra

de població masculina de mes de 60 anys.

Segon.- El projecte haurà d’haver estat aprovat per CEIC i la Direcció Científica de l’Hospital

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, segons fixa la legislació vigent.

El centre d’investigació del projecte serà l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i estarà

dirigit pel Dra. Elvira Fernández.

Tercer.- La entitat Fundació Renal Jaume Arnó abonará a l'IRBLleida la quantitat de

81.000 €, 40.500€ al gener de 2015 i 40.500€ al juny de 2015, que s'ingressar per

transferncia bancaria, en el compte bancari de l'IRBLleida.

L'IRBLleida destinaraà aquesta contribució económica a:

- 76.950€, a la contractació durant 12 mesos d'un doctor per a la direcció, coordinació i

gestió del projecte, un tècnic en imatge per realitzar les proves i un tècnic

administratiu per tasques administratives del projecte.

- 4.050€, al pago del 5% d'overhead de l'IRBLleida.

Quart.- El periode de duració del present conveni es del 01-01-2015 fins el 31-12-2015.

No obstant, la Fundació Penal Jaume Arnó o el director del projecte d'investigació podran

donar per final·litzada la col·laboraciá en qualsevol moment anterior a la seva finalització

sempre i quan quedin




