3a Edició

BECA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTADES
D’AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Bases 2016:
1. Finalitat: La Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) convoca, cada dos
anys, beques per a que els farmacèutics i farmacèutiques realitzin estades a
l’estranger o a altres centres de Catalunya o Espanya, amb l’objectiu de fomentar
l’ampliació de coneixements per a la implantació de nous programes o activitats en
els seus centre de treball.

2. Sol·licitants: Aquesta beca va dirigida als professionals farmacèutics de qualsevol
àmbit assistencial.
3. Dotació:
-

La dotació de la beca anirà en funció de si l’estada té lloc a l’estranger o en
àmbit nacional, i també de la durada d’aquesta. Així els barems aniran des de:


De 1.000 a 3.000 € nets: estades a l’estranger; segons si és d’un, dos o
tres mesos.



De 750 a 2.250 € nets: estades en àmbit nacional, segons si és d’un,
dos o tres mesos.

-

L’import econòmic es lliurarà en dos terminis, el 50% quan s’atorgui la beca i la
resta un cop es presenti la memòria final.

-

L’import econòmic està subjecte a les deduccions fiscals de l’Impost de la
Renta de les Persones Físiques (IRPF) i de la cotització a la Seguretat Social.

4. Durada del projecte: L’estada i la presentació de l’informe s’haurà de completar
en un termini màxim de 24 mesos des la seva concessió.
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5. Documentació a presentar: Cal entregar una còpia electrònica i una en paper.
-

Dades personals i currículum vitae.

-

Memòria amb la descripció del centre al que es vol anar, període d’estada i
justificació de l’interès del projecte i les possibilitats d’aplicació i realització en el
temps establert.

-

Conformitat per part de la Direcció de l’empresa per al que la persona està
treballant.

-

Carta d’admissió del centre al qual es vol realitzar l’estada.

6. Requeriments:
-

El guanyador de la beca haurà de ser membre de la SCFC.

7. Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds en paper s’hauran de fer arribar personalment o per correu certificat
a la secretaria tècnica de la SCFC, a l’atenció de la Sra. Marta Massanés (c/ Major
de Can Caralleu 1-7, 08017 – Barcelona) fins l’1 de juny de 2016.

8. Selecció de projectes i resolució de la convocatòria:
-

El termini per al lliurament de les sol·licituds és fins l’1 de juny de 2016, inclòs.

-

La resolució de l’adjudicació de la beca tindrà lloc a mitjans de juny.

-

Les sol·licituds seran avaluades i resoltes per un tribunal constituït per
membres de la Junta de la SCFC, quedant excloses aquelles persones que
puguin presentar conflicte d’interès.

-

La present convocatòria podrà ser declarada deserta, a proposta de l’esmentat
tribunal, si els projectes presentats no reuneixen el nivell adequat. En aquest
supòsit, l’import de la beca no serà acumulable a les convocatòries d’anys
successius.

-

Les decisions del tribunal són inapel·lables.

9. Acceptació i compromisos:
-

Les persones beneficiàries de la beca hauran d’enviar per correu electrònic el
document d’acceptació o de renúncia a l’adreça de la SCFC en el termini
màxim de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació de la
concessió de la beca.
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-

Si la persona candidata no envia el document d’acceptació o renúncia en el
termini indicat, s’entendrà com a una renúncia. En aquest cas, la beca es podrà
adjudicar a un altre projecte.

-

El/la guanyador/a pot haver de presentar la memòria en alguna de les sessions
de formació continuada que ofereix la SCFC.

-

L’acceptació de la beca és incompatible amb la realització en el mateix període
de temps d’una altra beca per al mateix projecte presentat. Si ho ha estat amb
anterioritat, s’haurà de fer constar.

-

L’acceptació de la beca suposa per al candidat/a l’obligatorietat de presentar en
el termini de dos mesos de l’acabament del gaudir de la mateixa, una memòria
final explicativa de la tasca realitzada, així com el compromís de difondre els
coneixements adquirits als Farmacèutics d ela SCFC.

-

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases del
concurs. En el supòsit que el/la becari/a incompleixi els compromisos establerts
en aquesta convocatòria, la Institució es reserva el dret de procedir com estimi
convenient, estant facultada per exigir la devolució de la totalitat de la dotació
econòmica de la beca.

-

De conformitat amb allò previst a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades, la informació curricular relativa als
sol·licitants de les beques a la que fa referència les bases d’aquesta
convocatòria, s’incorporarà a un fitxer de la SCFC. Tal com preveu el citat
precepte, la persona sol·licitant de la beca té la possibilitat d’exercitar el seu
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquetes dades.

Junta de la SCFC
Barcelona, 19 de gener de 2016
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