
 

 

 
 

 
Beques de la SOCIETAT CATALANO-BALEAR D'ONCOLOGIA (SCBO) - 2019 

 
 
FINALITAT 
 
Aquestes dues beques van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva 
formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers dos anys 
previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en 
realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en Oncologia en un hospital o institució de 
Catalunya. 
 
BASES PER OPTAR A LA BECA 
 

 Ser membre de la SCBO (estant al corrent del pagament de la quota). 

 Presentació de la memòria i CVs. 

 Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a 
on es vol realitzar la recerca. 

 Compromís de presentació d'un informe amb els resultats dirigit a la junta de la SCBO en un 
termini màxim d’un mes des la seva finalització. Presentació de les conclusions finals del 
projecte durant la celebració del Congrés de la SCBO de l’any següent.  

 
CONDICIONS DEL PROJECTE 
 

 Projecte de recerca bàsica o clínica original. 

 Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica. 

 Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia Mèdica, 
Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia del país. 

 Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la documentació que ho 
acrediti. 

 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA I CVs 
 

1. Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint les 12 pàgines, amb els 
següents apartats: 

 
o Nom i cognoms, lloc de treball i adreça de l’investigador principal i la resta d’investigadors. 

Especificar el grup/centre/servei on efectuarà el projecte de recerca. 
o Títol. 
o Resum (màxim 250 paraules). 
o Introducció (màxim 1.000 paraules) (antecedents sobre el tema i bibliografia). 
o Hipòtesi i objectius. 
o Material i mètodes. 
o Pla de treball i cronograma. 



o Adequació a la prioritat de la convocatòria. 
o Pressupost. 

 
2. CV normalitzat de l’investigador principal i de tots els signants. 

 
 
Les sol·licituds s'han d'enviar al correu electrònic mmurcia76@gmail.com i 
meritxell.arenas@gmail.com abans de les 24 hores del dia 31 de març de 2019. 
 
PUBLICACIÓ i DIUSIÓ RESULTATS 
 
Les publicacions o comunicacions realitzades, si s'escau, hauran de consignar explícitament 
l'existència del suport de la beca de la SCBO. 
La no menció explícita pot ser causa de reclamació per part de la SCBO. 
Fer presentació dels resultats al Congrés de la SCBO de l’any següent. 
 
DOTACIÓ 
 
Dues beques d’un import de 6.000 euros cadascuna d’elles.  
Es farà efectiu en dos pagaments: 3.000 en el moment de la seva concessió i la resta (3.000) una 
vegada s’hagin presentat els resultats finals de l’estudi, en un termini màxim d’un mes des la seva 
finalització. Si en aquest termini no es presenta l’informe amb els resultats no es lliurarà el segon 
import. La manca de presentació d’aquest informe inhabilitarà a l’investigador principal per a 
demanar una nova beca de la SCBO durant els tres següents anys. 
 
DURADA 
 
El període temporal previst és d'un mínim de sis i un màxim de dotze mesos. 
 
JURAT 
 
Està composat per la pròpia junta de la SCBO. 
 
AVALUACIÓ 
 
La totalitat dels projectes seran valorats inicialment per la junta de la SBCO que en farà un 
preselecció d’acord  criteris científics i tenint en compte la originalitat/aplicabilitat del projecte. 
També es tindrà en compte la participació en les activitats que la SBCO desenvolupa pels residents. 
 
Els projectes preseleccionats seran revisats per dos avaluadors experts que emetran un informe en 
base els següents criteris: 
 

 Interès científic del projecte (puntuar de 0 a 5). 

 Originalitat i aplicabilitat del projecte (puntuar de 0 a 5). 

 Currículum de l'equip investigador (puntuar de 0 a 5). 
 
Aquests informes seran remesos al jurat. 
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TERMINIS 
 

- Primera setmana febrer 2019: es realitza la convocatòria i difusió a través de la web de la 
SCBO, tutors/caps de servei d’Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica i Psico-oncologia. 

- 31 de Març 2019: finalitza el termini de presentació de projectes. Totes aquelles 
candidatures presentades que en finalitzar aquesta data els manqui alguna documentació o 
algun requisit sigui incorrecte, d’acord amb les bases publicades, automàticament seran 
desestimades, essent informat el candidat dels motius. 

- 20 d’Abril 2019:  es comunicarà personalment als candidats la resolució dels admesos i es 
farà l’enviament als avaluadors externs dels projectes seleccionats.  

- 9 de Maig 2019 : es donarà el resultat i es comunicarà al guanyador. La concessió de la beca 
es farà pública en l’acte inaugural del I Congrés de la SCBO que tindrà lloc al Món Sant Benet 
el 9 i 10 de maig de 2019. 

 
ADJUDICACIÓ 
 
La decisió del jurat es transcriurà en una acta i aquesta serà inapel·lable. No es farà difusió de les 
puntuacions assignades als projectes presentats. El jurat podrà decidir no adjudicar la beca si 
considera que els projectes presentats no tenen el nivell adequat. 
 
PAGAMENT 
 
Es farà en dos pagaments de 3.000 euros, el primer en el moment de la concessió i el segon quan 
s’hagi presentat l’informe amb els resultats. 
La beca té efectes fiscals a qui la rep. 
 
CONFIDENCIALITAT 
 
Els membres del jurat de la SCBO mantindran confidencialitat sobre les sol·licituds presentades.  
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 


