
 
 Societat Catalana de Digestologia (SCD) 

PNT per obtenir l’Ajut Joan Rodés per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora 

Versió 6  Pàgina 1 de 6 

  

 

PROTOCOL NORMALITZAT DE TREBALL (PNT) PER OBTENIR 

L’AJUT JOAN RODÉS PER A LA INTENSIFICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT INVESTIGADORA 

SIGNATURES DE RESPONSABILITAT 
 

REDACCIÓ 

Nom Responsabilitat Signatura Data 

Margarita Sala Llinàs Vocal Junta Directiva SCD 
 

Abril 2017 

Maria Poca Sans Vocal Junta Directiva SCD 
 

Abril 2017 

Francesc Bas Cutrina Vocal-Resident Junta Directiva SCD 
 

Maig 2017 

 

REVISIÓ 

Nom Responsabilitat Signatura Data 

Maria Esteve Comas Presidenta SCD 
 

Maig 2017 

 

APROVACIÓ 

Nom Responsabilitat Signatura Data 

Maria Esteve Comas Presidenta SCD 
 

Juny 2017 

Antoni Castells Garangou Vicepresident SCD 
 

Juny 2017 

Íngrid Ordás Jiménez Secretària SCD 
 

Juny 2017 

Francisco Rodríguez Moranta Vicesecretari SCD 
 

Juny 2017 

Margarita Sala Llinàs Vocal Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

Maria Poca Sans Vocal Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

Virginia Robles Alonso Vocal Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

Sabela Lens García Vocal Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

Francesc Bas Cutrina Vocal-Resident Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

Carlos González Muñoza Vocal-Resident Junta Directiva SCD 
 

Juny 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Societat Catalana de Digestologia (SCD) 

PNT per obtenir l’Ajut Joan Rodés per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora 

Versió 6  Pàgina 2 de 6 

  

 
HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 

 

Versió Data Motiu de la modificació 

2 Setembre 2017 Assignació de nom propi a l’ajut: Joan Rodés. 

3 Setembre 2018 Clarificació dels criteris 

6 Abril 2021 Actualització requisits dels candidats 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS 

1. Propòsit ........................................................................................................................................... 3 

2. Objectiu ........................................................................................................................................... 3 

3. Definició de l’ajut ............................................................................................................................. 3 

4. Procediment d’elecció dels candidats ............................................................................................. 3 

5. Condicions de l’ajut ......................................................................................................................... 4 

6. Requisits dels candidats ................................................................................................................. 4 

7. Documentació que cal aportar ........................................................................................................ 4 

8. Comunicació dels ajuts concedits ................................................................................................... 5 

9. Seguiment dels ajuts ....................................................................................................................... 5 

10. Revisió del PNT .............................................................................................................................. 5 

Annex 1. Document de sol·licitud estandarditzat .................................................................................................. 6 



 
 Societat Catalana de Digestologia (SCD) 

PNT per obtenir l’Ajut Joan Rodés per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora 

Versió 6  Pàgina 3 de 6 

  

1. PROPÒSIT 

Aquest document té el propòsit de descriure el procediment per obtenir l’ajut Joan Rodés per a la intensificació de 

l’activitat investigadora promogut per la SCD. 

 
 

2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest procediment és establir el circuit correcte per a l’obtenció de l’ajut Joan Rodés per a la 

intensificació de l’activitat investigadora promogut per la SCD. 

 
 

3. DEFINICIÓ I DOTACIÓ DE L’AJUT 

Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb 

especial interès en els metges joves (menys de 45 anys) amb trajectòria científica acreditada. 

Té com a objectiu immediat alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges investigadors contractats en 

hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents. 

Dotació: Equivalent a l’alliberament del 50% de l’activitat assistencial (màxim 15.000 €). 

 
 

4. PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DELS CANDIDATS 

Durant el mes d’abril de cada any s’obrirà una convocatòria pública que s’anunciarà al web de la SCD i es difondrà 

per correu electrònic a tots els socis de la SCD. La convocatòria romandrà oberta durant 30 dies naturals des de 

la data de publicació. 

Els candidats hauran de presentar la sol·licitud per a optar a un ajut Joan Rodés per a la intensificació de l’activitat 

investigadora promogut per la SCD via telemàtica enviant un correu electrònic adreçat a la Secretaria Tècnica de 

la SCD. Juntament amb el formulari de sol·licitud caldrà aportar tota la documentació requerida en el punt 7 

d’aquest PNT. 

Tindran especial consideració els metges joves (<45 anys) que acreditin formació en recerca i que hagin obtingut 

finançament per, al menys, un projecte científic vigent per un any o més en el moment de la convocatòria. A més 

es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que acreditin una major tasca assistencial i a aquells que no hagin gaudit 

recentment d’ajuts per a la intensificació de l’activitat investigadora per part de la SCD. 

La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del Comitè Científic tenint en compte el 

currículum vitae del candidat, la metodologia i rellevància del projecte i l’activitat assistencial que precisa ser 

alliberada, i emetrà un informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol 

cas, la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà 

inapel·lable. 

La valoració i proposta de resolució s’efectuarà durant el mes de juny del mateix any de la convocatòria, emetent- 

se la resolució final com a molt tard passats 40 dies naturals des de la data de tancament de la convocatòria. 
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5. CONDICIONS DE L’AJUT 

S'atorgaran Ajuts per a la contractació d'un substitut equivalent a l’alliberament del 50% de l'activitat assistencial 

de l'investigador (fins a 20 hores/setmana). 

La durada de l'ajut serà d'un màxim de 6 mesos. 

Alternativament es pot incrementar la durada de l'ajut disminuint proporcionalment el percentatge de reducció de 

jornada (per exemple durada de 12 mesos i una reducció del 25% de la jornada laboral). 

La SCD aportarà a l'hospital/centre mèdic la quantitat necessària per a la contractació del substitut, fins a un 
màxim de 15.000 €. 

El nombre d’ajuts podrà variar en cada convocatòria d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la SCD, 

en funció dels beneficis obtinguts en el tancament i liquidació del congrés de la Societat del mateix any de la 

convocatòria. 

A l’import de l’ajut s’aplicaran les disposicions fiscals vigents al moment de concedir-se. 

 
 

 

6. REQUISITS DELS CANDIDATS 

Els requeriments per optar a un ajut Joan Rodés per a la intensificació de l’activitat investigadora són: 

 

(*) Metges amb contracte vigent a jornada complerta en hospitals o centres mèdics de Catalunya o Balears. 

(*) Tenir una càrrega assistencial superior al 50% del temps total contractat. 

(*) Tenir títol de Doctor i experiència acreditada en recerca (es valoraran nombre de projectes dirigits, articles 

de 1r, 2n o últim firmant, així com tesis doctorals dirigides en els últims 5 anys). 

(*) Tenir un projecte de recerca competitiu d’una entitat pública nacional o internacional (ISCIII, MINECO, UE, 
o similar) en actiu com a  investigador o co-investigador principal. No es consideraran beques de societats 
científiques o finançament privat. 

 Aquest projecte haurà d’estar actiu i comptar amb finançament, com a mínim, durant tota la durada de l’ajut. 

(*) No tenir una intensificació vigent del FIS o d’alguna altra entitat nacional o estatal. 

 
(*) Que cap altre investigador del grup tingui una beca de intensificació concedida en base al mateix projecte.

  

(*)  Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 

Balears, amb un any d’antiguitat, com a mínim, en el moment que es faci pública la convocatòria de l’ajut. 

En cas que cap dels candidats presenti els requisits exigibles, la convocatòria pot declarar-se deserta. 
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7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

- Document de sol·licitud estandarditzat (Annex 1). 

Dades personals: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon mòbil, i adreça electrònica. 

Dades professionals: posició, servei, i hospital, centre mèdic o institut de recerca. 

Ajut que sol·licita (Intensificació activitat investigadora). 

Títol del projecte de recerca a realitzar. 

- Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar). 

- Memòria del projecte de recerca a realitzar, amb pressupost i composició de l’equip que l’executarà i pla de 

treball. En cas que es presentin projectes ja presentats a altres convocatòries competitives nacionals o 

internacionals s’acceptarà la memòria tal i com ja estigui redactada. 

- Certificat d’aprovació del projecte per la institució que el finança. 

- Certificat d’aprovació del Comitè d’Ètica i Investigació Clínica (CEIC). 

- Detall de l’activitat assistencial, docent, gestió, etc. que realitza l’investigador, indicant també l'activitat 

assistencial per a la que se sol·licita la cobertura, signada per la direcció del Servei al que pertany el candidat. 

- Autorització per part del Cap del Servei del sol·licitant. 

 
 

8. COMUNICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS 

La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de la SCD l’any següent a la 

convocatòria. 

La secretaria tècnica ho comunicarà per correu electrònic als guanyadors en el mateix moment d’emetre’s la 

resolució final (emetent-se la mateixa com a molt tard passats 40 dies naturals des de la data de tancament de la 

convocatòria, tal i com s’especifica al punt 4 d’aquest PNT). 

 

9. SEGUIMENT DELS AJUTS 

El facultatiu alliberat es compromet a: 

(*) Presentar una memòria, dins dels 6 mesos següents a la finalització del període d’intensificació, en la que  

es detallin els resultats obtinguts i el grau de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial. La 

memòria serà revisada per part del Comitè Científic de la SCD. 

(*) Fer constar el suport rebut per la SCD en les publicacions i comunicacions derivades de l'activitat realitzada 

durant el període alliberat. 

(*)  Presentar els resultats obtinguts en el decurs del congrés anual de la Societat, en una ponència habilitada a 

tal efecte, en un termini màxim de dos anys des d’haver finalitzat l’ajut. 

La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures convocatòries d’ajuts i 

beques de la SCD i comportarà el retorn de l’import de l’ajut rebut. 
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10. REVISIÓ DEL PNT 

Aquest PNT es revisarà cada 5 anys, o abans en el cas que s’hagi d’efectuar alguna esmena. 

 
 
 
 
 

Annex 1. Document de sol·licitud estandarditzat (següent pàgina) 



 

 

Formulari de sol·licitud d’ajut de la 

Societat Catalana de Digestologia 

Dades personals 

Nom i cognoms: 

NIF: 

Adreça postal: 

Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 
Dades professionals 

Posició: 

Servei: 

Hospital, Centre mèdic o Institut de recerca: 

 

Ajut que sol·licita: JOAN RODÉS - INTENSIFICACIÓ ACTIVITAT INVESTIGADORA  

 

Títol del projecte/aprenentatge a realitzar: 

 
 

Signat, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ......................................................................., a ........... de .................................... de 20...... 

 
 
 

Alhora, adjuntar: 
- Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar). 

- Memòria del projecte de recerca a realitzar, amb pressupost i composició de l’equip que l’executarà i pla de treball. En cas que es presentin projectes ja 

presentats a altres convocatòries competitives nacionals o internacionals s’acceptarà la memòria tal i com ja estigui redactada. 

- Certificat d’aprovació del projecte per la institució que el finança. 

- Certificat d’aprovació del Comitè d’Ètica i Investigació Clínica (CEIC). 

- Detall de l’activitat assistencial, docent, gestió, etc. que realitza l’investigador, indicant també l'activitat assistencial per a la que se sol·licita la cobertura, 

signada per la direcció del Servei al que pertany el candidat. 

- Autorització per part del Cap del Servei del sol·licitant. 


