
 

                             

                                 

 

 

 

La Societat Catalano-Balear d´Oncologia (SCBO), dintre 

del  programa “OncoEsMou”, convoca les següents 

beques: 

✓ Beca de recerca 

✓ Beca de mobilitat 

 

 

El projecte OncoEsMou neix amb la voluntat de ser una nova 

oportunitat de finançament en recerca i en formació, dirigit a residents 

i adjunts d´oncologia mèdica, oncologia radioteràpica i psico-

oncologia, i que siguin membres de la Societat Catalano-Balear 

d´Oncologia (SCBO). OncoEsMou consta de les següents beques: 

una beca de recerca bàsica o clínica i una beca de mobilitat per 

ampliar la formació en altres centres.  

 

A continuació teniu les bases de les beques. 

 



Beques de recerca de la Societat Catalano-Balear  

d'oncologia (SCBO) 2022   

    

     

Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva 

formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o psico-oncologia en els 

darrers cinc anys  previs a  la convocatòria i que treballin en un centre acreditat de 

Catalunya o Balears, i que tinguin interès en  realitzar un projecte de recerca bàsica o 

clínica en un hospital o institució de Catalunya o illes Balears.  

    

BASES PER OPTAR A LA BECA:   

    

• Ser membre de la SCBO o psico-oncologia (i estar al corrent de pagament de 

la quota).    

• Document d'acceptació per part del cap de servei o departament a on es vol 

realitzar la recerca (pot ser el mateix centre habitual de treball o formació, o un 

altre centre de Catalunya o Illes Balears).  

• En el cas de residents, carta del cap de servei o tutor on fa la formació, 

acreditant la informació rebuda. 

• Compromís de presentació d'un informe amb els resultats, dirigit a la junta de 

la SCBO, una vegada la seva finalització. Presentació de les conclusions  finals 

del projecte durant la celebració del Congrés de la SCBO o en alguna activitat 

relacionada amb l´acadèmia. 

• La Junta de la SCBO pot tenir en compte a l´hora de seleccionar guanyadors/es 

de les beques, l´assistència a les sessions de l´acadèmia (presencials o virtuals) 

o grau d´implicació i participació en les diferents activitats organitzades per 

la Societat.  

• Document que consti el compromís de continuar el projecte en el cas que 

l’investigador principal no pugui, signat per un responsable (cap de servei o 

director). 

    

CONDICIONS  DEL  PROJECTE:    

    

• El projecte ha de ser original.    

• Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica (recerca o 

clínica).    

• Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia 

Mèdica,  Oncologia Radioteràpica o Psico-oncologia de Catalunya o Illes 

Balears. 

• Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la 

documentació que ho acrediti.  

• La junta de la SCBO pot demanar en qualsevol moment un informe de l´evolució 

del projecte, així com la presentació de resultats. La manca de presentació 

d´aquest informe podrà inhabilitar a l´investigador principal per a demanar una 

nova beca de la SCBO 

 

 

 



DOTACIÓ ECONÒMICA:    

    

• Una beca d’un import de 10.000 euros. Es farà efectiu en el moment de la 

seva concessió.   

 

 

 

PRESENTACIÓ DE  LA MEMÒRIA  I CV:     

 

1. Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint les 12 

pàgines,  amb els següents apartats:     

    

o Nom i cognoms, lloc de treball i adreça de l’investigador principal i la resta  

 d’investigadors.  Especificar el grup/centre/servei on s´efectuarà el projecte de  

 recerca. Direcció correu electrònic i telèfon de contacte de l´investigador 

principal.  

o  Títol del projecte d´investigació.  

o  Resum (màxim 250 paraules).      

o  Introducció (màxim 1.000 paraules)    

o  Hipòtesi i objectius.   

o  Material i mètodes.     

o  Pla de treball i cronograma.     

o  Pressupost aproximat. 

    

      2. CV normalitzat de l’investigador principal i de tots els signants.   

 

      3. Informe CEIC del centre. 

   

    
Les sol·licituds s'han d'enviar al correu electrònic: sergio.peralta@salutsantjoan.cat   

(secretari de la junta de la SCBO) ,  cbalana@iconcologia.net  (presidenta de la SCBO) i 

secretaria tècnica de l’acadèmia: martagratacos@academia.cat  abans de les 24 hores 

del dia 25 de juliol 2022.  S’ha d’enviar projecte original i altre anonimitzat. 

    

 

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DELS RESULTATS:     

    

Les publicacions o comunicacions realitzades, hauran de  consignar explícitament  

l'existència del suport de la beca de la SCBO. La no menció explícita pot ser causa de 

reclamació  per part de la SCBO. La junta de la SCBO demanarà fer una presentació 

dels resultats al Congrés de la SCBO o en altre activitat relacionada amb l´acadèmia.  

      

DURADA:    

    

El període temporal previst és d'un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys. 
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JURAT:   

    

Estarà format per un grup d´experts independents a la junta de la SCBO. S´avaluarà 

mitjançant un model anònim facilitat per l´interessat (haurà d´enviar dues còpies, una de 

les quals serà anònima. La junta enviarà la còpia anònima al comitè avaluador extern). 

 

AVALUACIÓ:    

    

La totalitat dels projectes seran valorats inicialment per la junta de la SBCO que en farà 

una  preselecció d’acord a criteris científics, originalitat, aplicabilitat del  projecte i 

compliment de les condicions d´accés a les beques. Es podrà tenir en compte la 

participació en les activitats o sessions que la SBCO desenvolupa habitualment. 

    

Els projectes preseleccionats seran revisats per un grup d´avaluadors independents a 

la junta, que  emetrà  un  informe en base els següents criteris:    

    

o  Interès científic del projecte (puntuar de 0 a 5).   

o  Originalitat i aplicabilitat (puntuar de 0 a 5).    

o  Currículum de l'investigador (puntuar de 0 a 5).    

    

Aquests informes seran remesos a la junta de la SCBO. 

    

TERMINIS:    

    

 A partir d’abril 2022:  es realitzarà la convocatòria i difusió a través de 

la web de la SCBO, tutors/caps de servei d’Oncologia Mèdica, Oncologia  

Radioteràpica, Psico-oncologia. Es farà difusió també a xarxes socials.  Tots els 

socis/es rebran un correu electrònic amb la convocatòria oficial. 

 25 juliol 2022: finalitza el termini de presentació de projectes. Totes 

aquelles candidatures presentades que en finalitzar aquesta data els manqui 

alguna  documentació o algun requisit sigui incorrecte, d’acord amb les bases 

publicades,  automàticament seran desestimades, essent informat el candidat 

dels  motius.    

 18 octubre 2022: es donarà el resultat i es comunicarà al guanyador/a. 

La concessió de la beca es farà pública durant la sessió extraordinària a la seu 

de l’acadèmia. 

    

   

ADJUDICACIÓ:    

    
La decisió del jurat es transcriurà en un acta i aquesta serà inapel·lable. No es farà 
difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats. El jurat podrà decidir no 
adjudicar cap beca si es considera que els projectes presentats no tenen el nivell 
adequat.  

   
 
 
 
 
 

 



PAGAMENT:     

    
Es farà un primer pagament  en el moment de la concessió del premi per poder 

començar el projecte. S`haurà d’enviar informe d’evolució a la junta per poder 

avaluar els següents pagaments.    

La beca té efectes fiscals a qui la rep.    

    
 
 

 

CONFIDENCIALITAT:     

      

Els membres del jurat de la SCBO mantindran confidencialitat sobre les sol·licituds  

presentades. La participació en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes 

bases.    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beques de mobilitat de la Societat Catalano-Balear  

d'oncologia (SCBO) 2022   

 
Aquesta beca tenen com a finalitat proporcionar a residents d´últim any d´oncologia 

mèdica, oncologia radioteràpica, psico-oncologia, així com adjunts joves, l´oportunitat 

d´ampliar la seva formació, tant clínica com de recerca, a un altre centre. 

 

L´import de la beca és de 3000€ bruts, i es farà efectiva amb l´adjudicació de la mateixa.  

 

Bases per optar a la beca: 

 

1. Requisits imprescindibles: 

- Ser soci de la Societat Catalano-Balear d´Oncologia (o psico-oncologia) i 

estar al corrent de pagament. 

- Ser resident d´últim any d´oncologia mèdica, oncologia radioteràpica o psico-

oncologia, en un hospital o centre acreditat de Catalunya o Illes Balears. 

- En cas d´adjunt jove tant d´oncologia mèdica, oncologia radioteràpica o 

psico-oncologia, s´estableix el límit en 5 anys des de la finalització de la 

residència. Igualment, que treballi a un hospital o centre acreditat de 

Catalunya o Illes Balears. 

- La Junta de la SCBO pot exigir un mínim establert d´assistència o participació 

a algunes de les activitats de la Societat, ja siguin presencials o 

telemàticament, i podrà ser un criteri més a l´hora de decidir guanyadors/es. 

 

2. Cal presentar la següent documentació: 

a) Projecte: 

- Indicar l´àrea específica d´interès. 

- Descripció dels objectius de la formació i del pla de treball. 

- Període previst 

- Centre/servei destí 

- Pressupost aproximat. 

b) Currículum actualitzat 

c) Fotocòpia del títol d´especialista o certificat del tràmit si està en curs. En 

cas de residents: carta del cap de servei que certifiqui que l´interessat és 

resident d´últim any. 

d) En cas de residents: carta del cap de servei o tutor que  certifiqui el seu 

interès en la formació a un altre centre, així com el seu permís. 

e) En el cas d´estar ocupant una plaça hospitalària o centre, permís del centre 

on treballa. 

f) Document d´acceptació del servei o centre on es realitzarà la formació. 

 

 



3. La junta de la SCBO pot demanar un resum o presentació de l´experiència, 

o coneixements adquirits, una vegada finalitzat el període de formació. 

 

4. Centre destí: les beques de mobilitat es poden demanar per fer una rotació 

externa a centres de Catalunya o Illes Balears, així com centres de la resta de 

l´estat i/o l´estranger.  

 

5. Les sol·licituds s´enviaran, abans del 25 de juliol de 2022 a: 

- sergio.peralta@salutsantjoan.cat (secretari junta SCBO 2020-2021) 

- cbalana@iconcologia.com (presidenta de la SCBO 2020-2022) 

- martagratacos@academia.cat (secretaria tècnica de l’acadèmia) 

 

6. Totes les sol·licituds seran avaluades per la pròpia junta de la Societat 

Catalano-Balear d´Oncologia. Es farà pública la decisió a la sessió extraordinària 

a la seu de l’acadèmia el 18 d’octubre de 2022. 

 

7. Es contempla la possibilitat de ser declarada com deserta la convocatòria si 

no es presenta cap sol·licitud o no es reuneixen els requisits indispensables. 

 

 

8. Pel sol fet de presentar-se per optar a la Beca, tots els concursants accepten 

les bases de la convocatòria. 
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