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CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA FUNDACIO PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA 

CREU I SANT PAU PER ESTADES FORMATIVES A HOSPITALS O CENTRES DE RECERCA 

BIOMÈDICA A L’ESTAT ESPANYOL O A L’EXTRANGER 

La Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’acord amb el seu PLA 

d’ACCIÓ SOCIAL I RECERCA 2022, convoca un Programa d’Ajuts per estades formatives 

a hospitals o centres de recerca biomèdica, a Espanya o a l’estranger, dirigida 

a facultatius especialistes, membres del Cos Facultatiu de l’Hospital, amb la finalitat 

de potenciar la incorporació de noves tecnologies, procediments i avenços 

assistencials a la nostra Institució. 

El Programa, que s’executarà l’any 2023, comptarà amb un import de cent vint-i-cinc 

mil euros (125.000 €) que es distribuiran en el màxim nombre possible de propostes. 

NORMES DE LA CONVOCATÒRIA 

La present normativa té per objecte regular el procediment de concessió d’aquests 

ajuts. 

1. CONDICIONS DELS AJUTS

La dotació econòmica atorgada a cada beneficiari es destinarà a les despeses d’estada, 

viatges d’anada i tornada,  i inscripció en cursos. Qualsevol altre despesa diferent a les 

anteriors, haurà d’estar prèviament aprovada per la Fundació Privada. 

La durada màxima de l’estada serà de tres (3) mesos consecutius. 

La quantitat màxima a atorgar per ajut i beneficiari serà de quinze mil euros (15.000 €). 

Excepcionalment, i sempre que el nombre i la qualitat de les sol·licituds d’una 

convocatòria ho permetés, la quantitat d’un ajut podria augmentar-se, si el Comitè 

Avaluador, de forma justificada, ho considerés de gran interès per l’Hospital. 
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Un cop finalitzada l’estada objecte de l’ajut, el beneficiari haurà d’acreditar aquesta de 

conformitat amb el previst al apartat sisè d’aquest document.  

L’import total de l’ajut es transferirà per part de la Fundació al beneficiari un cop 

presentada la documentació requerida per a la justificació de l’ajut, de conformitat amb 

el previst a l’apartat sisè. No obstant, si s’escau i depenen del cas concret, es podran 

efectuar pagaments parcials de l’ajut (fins al 50%) en les condicions exposades a 

l’apartat sisè.  

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS I LA PROPOSTA

Els candidat elegibles hauran de reunir els següents requisits: 

- Ser facultatius especialistes, membres del Cos Facultatiu de l’Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau, de qualsevol titulació universitària. Així mateix, els candidats (i

per extensió, els seus caps assistencials), hauran d’assegurar i manifestar que

l’absència del facultatiu beneficiari de l’ajut i les seves tasques clíniques

quedaran cobertes per garantir la continuïtat assistencial a l’Hospital.

- Presentar una proposta d’estada a un altre Centre hospitalari o de recerca

biomèdica, de l’estat espanyol o de l’estranger per aprendre, perfeccionar o

desenvolupar qualsevol mètode o tècnica relacionada amb la medicina

assistencial o la recerca biomèdica, amb el compromís de ser incorporat a la

nostra institució.

- Disposar del contracte laboral que garanteixi l’aplicació de la novetat

assistencial.

La proposta de finançament: 

- Estarà dedicada a un mètode o tècnica amb aplicació directa en el diagnòstic,

prevenció o cura dels pacients.

- La seva incorporació a l’Hospital ha de ser viable a curt o mitjà termini.
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3. DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD

3a 

- Curriculum vitae, en el format de Credencials del Cos Facultatiu (Veure model,

en arxiu Excel, disponible en la pàgina web  de la convocatòria, annex 1).

3b 

- Memòria del projecte de l’activitat a desenvolupar en el Centre hospitalari o de

recerca biomèdica, de l’estat espanyol o de l’estranger. Cal un resum del projecte

(no més de 3 pàgines), descrivint de forma concisa i realista el contingut de

l’estada, els objectius assolibles en relació a la durada, la viabilitat d’incorporar

els procediments al nostre Hospital i els resultats esperables i la valoració de

l’impacte pels nostres pacients. Es recomanable considerar el barem esmentat

en l’apartat 4.

- Memòria econòmica (no més de 1 pàgina) amb les despeses per partides. De

conformitat amb el model que s’adjunta com annex 2 (pressupost)

3c 

- Carta d’acceptació per part del Centre hospitalari o de recerca biomèdica

d’acollida.

- Nota a la convocatòria 2022: Aquest document es podrà obtenir i enviar al

Comitè Avaluador amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. En aquest

cas el sol·licitant haurà d’adjuntar a la sol·licitud de l’ajut el corresponent

justificant d’haver efectuat la sol·licitud al centre d’acollida corresponent. La

presentació de la referida carta d’acceptació s’haurà d’enviar al comitè

avaluador abans de quinze (15) dies a la data d’inici de l’estada; fixant-se com a

data màxima per a la presentació de la mateixa, en qualsevol cas, el 30 de març

de 2023

3d 

- Carta d’acceptació per part del responsable assistencial, amb conformitat de la

Direcció Mèdica i la Direcció Assistencial de l’Hospital (ambdues).
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4. AVALUACIÓ

Comitè Avaluador 

Les candidatures presentades seran avaluades per un Comitè, format per: 

- El president del Consell Directiu del Cos Facultatiu (CDCF)

- Dos Investigadors Principals (IPs) de grups clínics de l’IIB-Sant Pau i membres del

Cos Facultatiu de l’Hospital designats a proposta del CDCF.

- El vocal de recerca del CDCF

- Dos representat de la Direcció Mèdica i/o Assistencial de l’Hospital.

- Un representat de la Fundació Privada que actuarà com Secretari del Comitè

Avaluador, sense vot i que serà el responsable de la admissió i gestió de les

sol·licituds, així com de l’assessorament tècnic sobre les bases de la

convocatòria.

El president del Comitè serà el president del CDCF. 

El Director Gerent de la Fundació Privada, a proposta del president del CDCF, designarà 

als membres del Comitè Avaluador, a excepció del càrrec de Secretari del Comitè 

Avaluador que serà designat directament pel Director Gerent de la Fundació Privada.  

En les seves tasques, els membres del Comitè tindran en compte sempre els possibles 

conflictes d’interès personals, respecte a cada candidat. 

Criteris de l’avaluació 

Els membres del Comitè unificaran criteris per aplicar el barem exposat més avall. 

L’avaluació serà objectiva i homogènia, sempre atorgant un 20% de la puntuació 

possible al CV previ del candidat (publicacions, participacions en projectes, d’altres 

mèrits curriculars, etc.) i un 80% de la puntuació possible a la memòria del projecte i la 

seva transferibilitat als pacients de l’Hospital. 

Barem de puntuació 

CV del candidat: 0-20 punts 

Originalitat de la proposta: 0-10 punts 
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Impacte assistencial: 0-30 punts 

Transferibilitat a Sant Pau: 0-20 punts 

Necessitat en el nostre entorn assistencial: 0-10 punts 

 

Les decisions del Comitè degudament raonades s’hauran d’obtenir sempre a partir de la 

puntuació final del barem de cada candidat. Serà imprescindible que a les reunions del 

Comitè assisteixin presencialment, (o degudament representats per un altre membre 

del comitè avaluador), tots els seus membres. En cas d’empat de puntuació entre 

candidats, el President tindrà el vot de qualitat. 

 

El Comitè tindrà la potestat de modificar (a la baixa o a l’alta) l’import sol·licitat de les 

ajudes sempre que hi hagi un raonament motivat i un consens amb el sol·licitant. 

 

Una vegada el Comitè adopti les seves decisions, presentarà una proposta motivada 

d’adjudicació dels ajuts al Director Gerent de la Fundació Privada, qui atorgarà l’ajut. 

 

5. TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 

Data límit de presentació per la convocatòria de 2022: 23 de desembre 2022 a les 12.00 

hores 

 

Per executar l’estada formativa des del 1 de febrer de 2023 fins el 31 de desembre de 

2023 

 

La Documentació es presentarà mitjançant un únic correu electrònic a la adreça 

electrònica: beques@fundaciosantpau.cat on s’inclourà la documentació indicada a 

l’apartat tercer: 

 

• Memòria del Projecte (màxim 3 pàgines) 

• CV en format de Credencials del Cos Facultatiu 

• Memòria econòmica (1 pàgina) 

• Cartes d’acceptació del responsable assistencial, de la Direcció Mèdica i de la 

Direcció Assistencial 

• Document d’acceptació del Centre d’acollida (o justificant de la sol·licitud, 

provisional en aquesta convocatòria)  

mailto:beques@fundaciosantpau.cat
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6. JUSTIFICACIÓ 

 

Els beneficiaris dels ajuts hauran de justificar les actuacions realitzades, el resultat 

obtingut i les despeses en el termini de sis (6) mesos a comptar des de la finalització de 

la estada. 

 

La justificació s’haurà de presentar davant del Comitè Avaluador a la mateixa adreça 

electrònica en que es van presentar les sol·licituds. Amb posterioritat, el Comitè 

Avaluador, en el termini de tres (3) mesos haurà de valorar la justificació, i 

posteriorment enviarà les seves conclusions LA Fundació Privada per a la seva aprovació. 

 

La justificació haurà d’incloure, com a mínim: 

  ·Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el resultat obtingut, 

detallant el projecte desenvolupat i les conclusions assolides. 

· Memòria econòmica justificativa de les activitats realitzades amb l’import 

entregat per la Fundació Privada. Aquesta memòria haurà d’incloure: 

· Model pressupost adjuntat com annex 2 actualitzat. 

· Relació de despeses corresponents a l’ajut entregat.  

· Factures o altres documents equivalents. 

· Informe d’aprofitament i resultats de l’estada emès pel centre 

hospitalari o de recerca on s’hagi efectuat aquesta. 

 

De forma excepcional, el sol·licitants podran presentar justificacions parcials de l’ajut, 

durant l’estada formativa, de fins un màxim del 50% del total. En aquest cas, els 

beneficiaris hauran de presentar, com a mínim, una memòria econòmica i una memòria 

justificativa parcial, en els mateixos termes que els indicats anteriorment. 


