
 

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES ANY 2.013 
 
La Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 
Balears, per tal de contribuir a la formació i perfeccionament professional dels seus socis així com a 
l’adquisició de noves tècniques i mètodes d’investigació dins les malalties de l’Aparell Digestiu 
convoca beques en la modalitat de: 
 

 a) Formació a l’estranger. 
 b) Iniciació a la recerca. 
 c) Intensificació a la recerca. 
 
Requisits generals. Els requisits generals pels quals es regirà la present convocatòria són els 

següents: 
 1.- Tenir el títol de Llicenciat o Doctor i treballar en recerca i/o en clínica relacionada amb 
malalties de l’Aparell Digestiu. 
 2.- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i de Balears, almenys amb un any d’antiguitat. 
 3.- Es donarà prioritat a aquells candidats que no hagin gaudit prèviament de qualsevol 
d’aquestes beques. 
 4.- En cas d’haver obtingut una beca de la SCD anteriorment, per poder optar a una nova 
beca, és requisit indispensable haver entregat la memòria final.  
  
Termini de presentació de sol·licituds.  El termini de sol·licituds de les modalitats de beques de 
Formació a l´estranger i de Iniciació a la recerca serà el  14 de juny de 2013, i per la de 
Intensificació a la recerca el 20 de setembre de 2013. 
 

Recepció de les sol.licituds.  Enviar tota la documentació per e-mail a: Societat Catalana de 
Digestologia. Sra. M.Carmen Valverde.   Mail: mcarmenvalverde@academia.cat 
 

Documentació necessària:  
1. S’ha de completar el document de sol.licitud estandaritzat que trobareu penjat en la pàgina web 

de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:  

 Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça 
electrònica. 

 Dades professionals: Lloc de treball. Centre o Institució. 

 Beca que sol·licita (Formació a l’estranger o iniciació a la recerca). En cas de Formació a 
l’estranger, especificar el centre o servei on desenvoluparà l’estada i el país. 

 Títol de l’estudi a realitzar. 

 Currículum vitae. 

 Memòria del/s estudi/s a realitzar que inclogui els següents apartats:  
o Introducció 
o Objectius concrets 
o Pla de Treball  
o Aplicació en el nostre medi. 
o Recolzament bibliogràfic 

 Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat. 
2. Títol acadèmic, fotocopiat o escanejat 
3. A judici del Comitè Científic es podrà demanar als candidats informació addicional. 
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Requisits específics per a la beca de Formació a l’estranger  
 1.- La duració de la beca ha de ser per un període entre 3 mesos i un any. 

2.- Es pot demanar acreditació d’un bon domini oral i escrit de la llengua oficial del país on 
es pretén fer l’estada. 
3.- Presentació d’una memòria del/s estudi/s a realitzar durant el període de duració de la 
beca.  
4.- Acreditació per escrit de l’acceptació del sol·licitant per part del Centre/Servei estranger 
on es pretén fer l’estada. 
 5.- Conformitat del Centre on treballa el candidat, manifestant la voluntat que es reincorpori 
en l’esmentat centre un cop finalitzada la beca.  En el cas que el candidat tingui contracte, 
caldrà acreditació que se li manté el lloc de treball i es dóna suport a la iniciativa. 

 

Dotació. La dotació d’aquesta beca és de 6.000 euros/any. Si la estada és més curta d’un any es 
pagarà la part proporcional al temps que es demani (per exemple: 6 mesos 3.000 euros);  la seva 
obtenció no és incompatible amb la d’altres beques o ajuts rebuts per al mateix projecte. La dotació 
es farà efectiva a l’inici de l’estada.  Hauran de fer un informe de la tasca realitzada. 
 

Obligació dels becaris. En el termini de tres mesos després de finalitzada l’estada, els becaris 
estaran obligats a presentar una memòria de la tasca realitzada, al mateix temps que serà 
preceptiva la inclusió d'un informe del director o responsable del Centre/Servei on s'ha  
desenvolupat. Es podrà exigir al becari la presentació d’una comunicació del treball realitzat en una 
de  les sessions de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya. Igualment, el becari quedarà obligat a fer constar el suport rebut per part de la Societat 
Catalana de Digestologia en totes les publicacions que es derivin dels treballs duts a terme 
mitjançant la beca. 
 

 
 
Requisits específics per a la beca per iniciació a la recerca 

1. Treballar en un Grup de Recerca no consolidat. 
2. Tenir menys de 45 anys  
3. Acceptació per part del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) del centre. 

 

Dotació.  La dotació d’aquest ajut és de 2.400 euros 
 

Obligació dels becaris. En el termini de tres mesos després de finalitzat el projecte, els becaris 
estaran obligats a presentar una memòria de la tasca realitzada. 
 

 
 
 
Requisits específics per a la beca per la Intensificació a la recerca 
      1.  Tenir una activitat assistencial substancial i una activitat científica acreditada.  
      2.  No haver gaudit anteriorment d´un ajut de intensificació de la recerca. 
      3.    Presentació del Curriculum Vitae normalitzat (en format tipus FIS). 
      4.    Presentació d´una Memòria del projecte en model de sol·licitud estandarditzat (veure annex 1). 
      5.    Carta en que consti l´activitat assistencial que realitza l´investigador, indicant també 
l´activitat assistencial sobre la que es sol·licita la cobertura, signada per la direcció del servei (veure 

annex 2). 
      6.    Carta d´acceptació del substitut per part de la direcció del centre.  
    
 
Dotació.  S´atorgaran dos ajuts per la contractació d´un substitut per l´equivalent de l´alliberament 
del 50% de l´activitat assistencial de l´investigador (20h/setmanals). La durada de l´ajut serà d´un 
mínim de 1 mes i un màxim de 6 mesos. S´intentarà distribuir aquests ajuts entre centres de 
diferent nivell tecnològic. La SCD aportarà a l´hospital la quantitat econòmica per la contractació i 



retribucions del substitut. S´estableix una aportació d´un màxim de 12.000 euros en concepte de 
pagament de la totalitat dels costos que generi la contractació de cada substitut. L´activitat 
assistencial en cap cas haurà de veure´s disminuïda com a conseqüència de l´ajut. No es podran 
concedir els dos ajuts al mateix centre. 
Obligació dels becaris. El facultatiu alliberat haurà de presentar una memòria  (màxim 250 
paraules), dins dels 6 mesos següents a la finalització del període de intensificació, en que constin 
els resultats obtinguts i el grau de compliment de l´activitat assistencial. Es compromet també a fer 
constar el suport rebut en treballs publicats derivats d´activitat durant el període alliberat. La no 
presentació de la memòria incapacitarà a l´investigador a presentar-se a futures convocatòries. 
 
 

Avaluació de les sol.licituds    
Serà a càrrec dels membres del Comitè Científic de la Societat Catalana de Digestologia, amb el 
benentès que cap d’ells podrà avaluar una sol·licitud d’un candidat del seu propi Centre.  
 
Es valoraran els següents mèrits: 
 
1) Memòria del treball a realitzar. 
2) Currículum vitae 
3) Línia de recerca a la qual està integrat el sol·licitant 
 

La decisió final es prendrà en reunió d’aquest comitè i amb la presència del president i secretari de 
la Societat Catalana de Digestologia. En el cas dels ajuts per la intensificació de l’activitat 
investigadora, la junta directiva es reserva la decisió final de la resolució de la concessió dels ajuts 
després de considerar l’avaluació del comitè científic, així com l’activitat assistencial de 
l’investigador.  
 

 
La Junta Directiva de la Societat Catalana de Digestologia 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, maig de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


