
                            

                Beca de mobilitat  SCACVE 2017 

 
 A) Objectiu:  
L’objectiu de la beca de mobilitat SCACVE és promoure la formació mitjançant el 

finançament de la estada en un servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular d’ una institució 

estrangera .  

B) Convoca: 
La Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular (SCACVE) 
 
C) Esponsoritza:  
La Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular 
 
D) Destinataris de la  beca:  
1.- Metges en  període de formació MIR en Angiologia i Cirurgia Vascular.  
2.- Especialistes junior ( fins a 2 anys després de la finalització del període MIR) 
 
Per poder optar a la beca, els destinataris han de ser socis numeraris de la SCACVE 
que estiguin al corrent de pagament de les quotes.  
 
E) Convocatòria de la beca:  
La data de convocatòria es a partir del 1 de Març fins el 21 d’Abril del 2017 a les 24h.  
 
F) Documentació a presentar i termini de presentació:  
1.- Carta sol·licitant la beca de  mobilitat SCACVE. 

2.- Còpia d’aquestes bases on consti l’acceptació del candidat /a i la seva signatura. 

3.-Carta de sol·licitud dirigida al secretari del comitè científic de la SCACVE 
,argumentant la decisió del centre escollit per a la formació amb la descripció dels 
objectius que es pretenen assolir. 

4.- Certificació del centre on s’està realitzant la residència (informe del cap de servei), 
o bé, on es troba treballant actualment. 

5.-Currículum vitae.  
 
6.-Carta d’acceptació del director del servei on s’hagi de realitzar el període formatiu.  
 
El període de realització d’aquesta activitat haurà de ser posterior a la data de 
concessió de la beca.  
El termini de  presentació de la documentació finalitza el dia 21 d’Abril del 2017 a les 
24 h. 
 
Tota la documentació serà remesa al secretari del SCACVE en el termini estipulat. 
Poden enviar-se documents digitalitzats, mitjançant el correu electrònic de la SCACVE, 
scacve@acmcb.es , o bé a la secretaria , jlopalencia@gmail.com. 
 
G) Dotació:  
La beca està dotada amb 4.000 Euros. Aquest import resta subjecte a la fiscalitat 
vigent.  
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H) Jurat  
El jurat estarà format pel comitè científic de la SCACVE i pel secretari de la junta 

directiva que tindrà veu però no vot .La decisió necessita una majoria simple dels 

membres del jurat i serà inapel·lable 

 
I ) Notificació de la resolució del jurat:  
La resolució del jurat es farà pública durant l’assemblea general ordinària de la 
SCACVE, en el marc del congrés nacional anual 2017.  
Es farà entrega de la beca durant el sopar de clausura del congres . 
 
J) Exposició: 
En una de les sessions acadèmiques del curs 2017-2018 o bé en el marc del congrés 

nacional del 2018, el guanyador/a de la beca SCACVE haurà d’exposar un informe de 

la seva estada ,a part d'enviar aquest informe a la secretaria: scacve@acmcb.es. 

 
K) La junta directiva de la SCACVE es reserva el dret de decidir qualsevol incidència 

que es presenti en la convocatòria. 

 


