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1. PROPÒSIT
Aquest document té el propòsit de descriure les funcions, així com el procediment per a l’elecció i renovació dels
membres del Comitè Científic
ientífic de la Societat Catalana de Digestologia (SCD).

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest PNT és establir el circuit correcte per a l’elecció
l’elecció i renovació dels membres del Comitè
C
Científic de la SCD i acotar les seves tasques i funcions a desenvolupar.

3. DEFINICIÓ
El Comitè Científic de la SCD està format per 8 membres en representació de cadascuna de les àrees
corresponents a l’especialitat dee Digestiu:
- Gastroenterologia bàsica.
- Esòfag, Estómac, Intestí i Trastorns funcionals.
- Malaltia Inflamatòria Intestinal.
- Hepatologia bàsica.
- Hepatitis víriques.
- Cirrosi i altres hepatopaties.
- Endoscòpia i Pàncrees.
- Oncologia.

4. RESPONSABILITATS I FUNCIONS
Les funcions del comitè científic són:
1) Avaluar les sol·licituds de beques d’Iniciació a la recerca, de Formació a l’estranger, i d’Intensificació
d’I
de
l’activitat investigadora - Joan Rodés sota els indicadors establerts,, tot emetent un veredicte d’ordre de
prioritat de concessió
ió dels ajuts. És objecte de la Junta Directiva la decisió final de la resolució d’assignació
d
de les beques després de considerar l’avaluació del Comitè Científic.
Científic
2) Avaluar els treballs presentats al congrés de la SCD. Amb aquesta finalitat, els membres del Comitè Científic
seleccionaran entre 4 i 5 avaluadors per a cada àrea temàtica, els quals realitzaran l’avaluació dels treballs
presentats al congrés de la SCD. És recomanable una àmplia representació en els avaluadors de forma que,
si és possible, siguin d’hospitals diferents al del membre del Comitè Científic que els convoca. Els
avaluadors no puntuaran aquells treballs que s’hagin realitzat en el seu grup d’investigació
tigació o aquells que en
formin part com a investigadors. Un cop obtingudes les puntuacions, el Comitè Científic, juntament amb el
President i el Secretari de la SCD, es reuniran per a seleccionar els treballs que hagin obtingut una millor
puntuació i que opten a ser presentats en forma de comunicació oral o comunicació pòster.
pòste
3) Elaborar el programa, proposar els ponents i dirigir el Curs
urs de formació en digestologia, el Taller videofòrum
d’endoscòpia i el Curs en investigació bàsica i translacional,
translacional en el marc del congrés de la SCD.
4) Elecció del professorat del Màster
Mà
en malalties de l’Aparell Digestiu (UOC-SCD).
SCD). Quan per a alguna
assignatura hi hagi més candidats que places disponibles, l’elecció dels candidats es basarà en criteris
curriculars recollits al PNT corresponent.
corresponent
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5. PROCEDIMENT D’ELECCIÓ I RENOVACIÓ DELS CANDIDATS
Els membres formaran part del Comitè
Comit Científic durant un període de 4 anys.
Durant el mes de novembre s’obrirà convocatòria pública de les places que s’hagin de renovar, que s’anunciarà
all web de la SCD i es difondrà per via correu electrònic a tots els socis de la SCD.
Els candidats hauran de presentar la sol·licitud per a formar part del Comitè Científic i el currículum vitae
normalitzat (veure punt 7 d’aquest PNT).
PNT) Caldrà remetre la documentació via telemàtica a la Secretaria Tècnica
de la SCD, a l’adreça de correu electrònic
ctrònic montserratrequena@academia.cat.
La convocatòria romandrà oberta durant 30 dies naturals des de la seva publicació. Passat aquest període la
Junta Directiva de la SCD elegirà els candidats del Comitè
Comitè Científic entre les sol·licituds rebudes.
COORDINADOR COMITÈ CIENTÍFIC
S’elegirà un Coordinador/a entre els 8 membres del Comitè Científic de la SCD, que actuarà de portaveu.
Aquest ostentarà aquesta funció fins al final de la seva estada al Comitè Científic.
L’elecció del coordinador/a l’efectuaran els mateixos membres en actiu del Comitè Científic, tot presentant la
persona elegida a la Junta Directiva de la SCD com a màxim passats 30 dies des de la renovació dels càrrecs.
La Junta en donarà el vistiplau.
En finalitzar el període com a membre del Comitè Científic, s’elegirà
s’elegir un/a nou/va coordinador/a
co
entre els
membres en actiu que conforminn el Comitè.
Comit

6. REQUERIMENTS
QUERIMENTS PER A FORMAR PART DEL COMITÈ CIENTÍFIC
Els requeriments per a formar part del Comitè Científic de la SCD són:
• Ser metge/ssa o investigador/a d’un hospital/centre mèdic o centre de recerca de Catalunya o Balears.
• Ser soci de la Societat
ocietat Catalana de Digestologia i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
Mèdi
i de la Salut de
Catalunya i de Balears amb un any d’antiguitat com a mínim a partir que es faci pública la convocatòria.
• No formar part de la Junta Directiva de la SCD en el moment d’obertura de convocatòria, ni durant els anys
en que es formi part del Comitè Científic.
• Tenir un mínim de 10 publicacions, en els 10 anys previs a la convocatòria actual, a revistes indexades de
l’àrea de gastroenterologia, hepatologia,
hepatologia endoscòpia o altres especialitats afins (medicina interna, revistes
d’investigació bàsica, etc).
• Ser col·laborador en com a mínim un projecte d’investigació obtingut en una convocatòria competitiva en els
5 anys previs a la convocatòria actual.
• Estar en possessió de la titulació acadèmica de Doctor/a.
NOTA: Es prioritzaran els candidats que no hagin format part del Comitè Científic prèviament. Haver format part
del Comitè no exclou que una mateixa persona en pugui formar part en un futur, però és recomanable la
renovació dels càrrecs.
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7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
La documentació que cal aportar és:
1) Document de sol·licitud estandarditzat (Annex
(
1) que inclou:
- Dades personals: Nom i cognoms, NIF,
NI , adreça postal, telèfon mòbil, i correu electrònic.
- Dades professionals: servei o departament, i hospital, centre mèdic o institutt de recerca.
recerca
2) Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar).

8. COMUNICACIÓ DEL COMITÈ CIENTÍFIC ELEGIT
La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del congrés de la SCD. En el mateix moment de la
resolució per part de la Junta Directiva,
Directiva la Secretaria Tècnica ho comunicarà per correu electrònic als membres
elegits, així com aquells que haguessin
uessin presentat sol·licitud i no hagin estat seleccionats.

9. REVISIÓ PNT
Aquest PNT es revisarà cada 5 anys, o abans en el cas que es detecti la necessitat de fer alguna esmena.

Annex 1. Document de sol·licitud estandarditzat

Formulari de sol·licitud
per formar part del Comitè Científic
de la Societat Catalana de Digestologia

Dades personals
Nom i cognoms:
NIF:
Adreça postal:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:

Dades professionals
Servei o Departament:
Hospital, Centre mèdic o Institut de recerca:

Signat,

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

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

