CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2019 PER A LA RECERCA
DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
1. Objecte
La present convocatòria es realitza amb l’objecte de fomentar la recerca científica en el
trasplantament d’òrgan sòlid, a investigadors que formin part de les àrees de recerca que estan
en funcionament en els serveis amb Unitat de Trasplantament de Catalunya.
La finalitat primordial de la present beca serà la de facilitar l’estudi i la formació del becari,
sense que comporti cap aportació al centre u organisme ni la incorporació dels resultats
aconseguits al patrimoni de la organització.
El becari no treballarà sota les ordres del la FCT.
El nombre de beques que oferta i finança la Fundació Catalana de Trasplantament (FCT) en la
present convocatòria és de DUES BEQUES.
2. Anunci de la convocatòria
La convocatòria i publicitat de la beca es realitzarà mitjançant la web de la Societat Catalana de
Trasplantament (SCT) i per correu electrònic.
3. Durada
La duració serà d’un any no prorrogable.
El període de gaudi de les beques s’iniciarà el gener del 2019 i finalitzarà el desembre del
mateix any. Excepcionalment la data d’incorporació podrà ajornar-se fins a un màxim d’un mes
si així ho sol·licita justificadament el becari. Aquest temps serà irrecuperable.
4. Dotació
La dotació de cada beca és de 18.000.-€ (DIVUIT MIL EUROS) bruts anuals. La dotació es lliurarà
directament al centre de recerca on el becari estigui desenvolupant el seu treball en trimestres
de 4.500.-€ (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS) cadascun.
5. Requisits dels sol·licitants
Els candidats a becari han de complir els següents requisits:
1. Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina o disposar del Postgrau de Segon
cicle d’altres àmbits relacionats amb les ciències de la salut.
2. No tenir el grau (títol) de Doctor
3. Acreditar l’acceptació per part del grup de recerca on s’incorporarà
4. Tenir menys de 35 anys (inclosos els 35)
6. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Els candidats a becari hauran de presentar la sol·licitud abans del 30 d’octubre del 2018 a la
Secretaria de la Fundació Catalana de Trasplantament (FCT) per correu electrònic a
sctransplant@aopc.es
En el camp "Assumpte" del correu electrònic haurà de figurar el nom complet del sol·licitant i
"FCT Beca de recerca 2019".
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El sol·licitant haurà de confirmar la recepció la seva sol·licitud a la Secretaria de la FCT, sent la
seva responsabilitat l'obtenció d'un justificant de recepció i confirmació de l'acceptació de la
mateixa.
7. Condicions
Cada aspirant només pot presentar una sol·licitud.
Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud.
8. Documentació en format digital
Les sol·licituds inclouran:
a) Carta sol·licitant la concessió de la beca.
b) Currículum vitae (CV) breu del sol·licitant, amb la fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic. Hi ha de constar específicament: dades personals, títols acadèmics, experiència
professional, participació en projectes finançats i publicacions i congressos. El CV no ha de
tenir una extensió superior a 10 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica
la no valoració del projecte.
c) Fotocòpia del DNI, o Passaport o targeta de resident quan no siguin espanyols.
d) Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes es presentaran en format FIS; en què
consti Títol del projecte, Resum estructurat, Bibliografia, Hipòtesi- Justificació de l’estudi,
Objectius, Material i Mètode, Experiència de l’equip investigador (darrers cinc anys),
Aplicabilitat de l’estudi i Pla de Treball.
La descripció no ha de tenir una extensió superior a 4 pàgines Arial 11 a doble espai, superar
aquest límit implica la no valoració del projecte.
e) Pressupost general del Projecte.
f) Informe del director del treball de recerca on consti l’acceptació del candidat al grup de
recerca, i la idoneïtat del candidat i del seu pla de treball.
Si es tracta d’un projecte finançat, cal especificar l’organisme finançador, l’ import i les dates
previstes d’inici i d’acabament. En aquest cas, l’informe portarà el vist-i-plau de
l’investigador principal.
g) Certificat del responsable del centre de recerca que acollirà el candidat, on consti l’acceptació
del sol·licitant i l’existència dels mitjans materials necessaris i on certifiqui que la finalitat
primordial de la present beca serà la de facilitar l’estudi i la formació del becari, sense que
comporti cap aportació al centre o organisme ni la incorporació dels resultats aconseguits al
patrimoni de la organització. En el mateix certificat el responsable del centre de recerca
haurà de fer constar que la institució on el becari desenvolupi les seves tasques es farà
càrrec de la contractació del becari en el cas de ser necessari i exonerant de qualsevol
obligació a la FCT.
h) Formulari de sol·licitud.
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9. Avaluació
9.1 Criteris generals:
a) L’expedient acadèmic personal i d’altres mèrits curriculars.
b) Qualitat del projecte de recerca, juntament amb la bibliografia i el pressupost.
c) Informe del director del treball de recerca en què justifiqui la idoneïtat del candidat i del
seu pla de treball.
d) Mèrits científics i tècnics del grup de recerca al que s’integri el becari.
9.2 Criteris específics:
a) Adequació de la sol·licitud i del projecte de recerca a l’objecte d’aquesta beca especificat
en la base 1ª.
b) Qualitat, importància i durada del projecte finançat al que s’adscriu el candidat.

10. Jurat i selecció de candidats
El Jurat estarà composat pels membres del Patronat de la Fundació Catalana de Trasplantament,
que serà qui durà a terme la selecció de candidats, tenint en compte principalment, a més dels
criteris detallats, la pertinença del treball proposat a un projecte viu i la disponibilitat de
recursos per la realització del projecte.
11. Resolució i dret de reserva en la concessió de beques
Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 30 de novembre del 2018. Passat aquest termini
sense comunicació expressa, les beques es consideraran denegades.
El Patronat de la FCT es reserva el dret de concessió de les beques, fins el nombre indicat, amb
la possibilitat de deixar vacant aquesta convocatòria, o alguna de les beques.
12. Acceptació de la beca i obligacions
En el cas de resultar becat, el seleccionat es compromet a complir totes les condicions generals
contingudes en aquest document i les particulars següents:
a) Acceptar les bases d’aquesta convocatòria.
b) Incorporar-se al departament i/o grup de recerca en el termini màxim d’un mes a partir de la
data d’inici de gaudi de la beca. Entenent la no incorporació com una renúncia a la beca. En
cas de renunciar a la beca, s’ha de fer per escrit en el termini d’una setmana des de la
notificació de la resolució. Queda a potestat dels membres del Patronat concedir en segona
opció la beca renunciada al projecte que ha quedat en segona posició.
c) Presentar, dins del primer trimestre de l’any següent del que es gaudirà la beca i davant dels
membres de la Societat Catalana de Trasplantament, una memòria escrita de tot el treball
realitzat en el període global becat, i un exemplar de totes les publicacions, articles i treballs
que es puguin derivar de la tasca realitzada i els resultats obtinguts.
A més, en el mateix període, s’ha d`efectuar una comunicació oral (15 minuts de durada) de
la síntesi del treball realitzat en una reunió ordinària de la Societat Catalana de
Trasplantament a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
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Tots els treballs publicacions i articles que s’entreguin així com la presentació del es farà a
títol personal sense constitueixi cap cessió dels drets del treball per part del becari a la FCT.
d)

Fer constar en tota producció escrita derivada del treball realitzat, que aquesta ha estat
possible gràcies al finançament i el suport de la Fundació Catalana de Trasplantament.

e)

Demanar a la Presidència de la Fundació autorització per efectuar qualsevol activitat que
afecti el normal desenvolupament de la beca i el pla de treball.

f) Deixar palesa la certesa de les dades de la sol·licitud així com de la documentació annexa.
L’ incompliment injustificat de qualssevol d’aquests requisits comportarà que la Fundació iniciï
un expedient de revocació de l’ajut a l‘interessat i que no li concedeixi cap altra beca o ajut en
matèria de recerca.
13. Incompatibilitats
El benefici d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca de característiques similars.
Qualsevol possible causa d’incompatibilitat haurà de ser comunicada pel becari a la Fundació, en
la major brevetat de temps.
14. Interrupció
El Patronat de la Fundació podrà concedir la interrupció temporal del gaudi de la beca a petició
raonada de l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director
del projecte i del centre de recerca.
Només quan la interrupció sigui per causa de força major es podrà recuperar el període
interromput, sempre que les possibilitats pressupostàries ho permetin.
Les interrupcions que tinguin causa en la incompatibilitat de percepcions i tasques, no podran
superar en cap cas els sis mesos en el decurs de la beca i/o les seves pròrrogues.
15. Responsabilitats
La concessió de la beca no estableix cap mena de relació laboral, contractual ni estatutària, ni
cap responsabilitat assistencial de la Fundació envers el becari que en tot cas haurà de tenir
cobertes, cas de ser exigibles, pel centre de recerca os desenvolupi el seu treball
16. Renúncia dels concursants
Els sol·licitants i/o beneficiaris, pel fet de participar en aquesta convocatòria accepten les seves
condicions i renuncien a qualsevol tipus d’ acció judicial o extrajudicial en contra de la decisió
que adopti el Jurat, en relació a l’ admissió de les sol·licituds i a la seva resolució.

Barcelona, 14 d’agost de 2018.
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