PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TALENTS DE L’HOSPITAL JOAN XXII
EDICIÓ 2017

1.

OBJECTIU DEL PROGRAMA:

L’objectiu del programa d’ajuts post residència per a joves talents és col·laborar a la
formació integral de metges i metgesses especialistes joves, donant-los l’oportunitat de
realitzar un treball de recerca que pugui ser la base de la tesi doctoral en paral·lel a
seguir amb la vinculació assistencial, docent i universitària amb la nostra institució.
En el context d’un Hospital Universitari de 3er nivell assistencial, esdevé clau captar i
mantenir el talent en la fi d’assegurar el recanvi generacional en l’àmbit assistencial,
docent i de recerca, tenint en compte el doble component docent de pre-grau i postgrau.
En els casos en què sigui possible, l’ajut es vincularà a un contracte d’adjunt
d’urgències amb possibilitat de participar unes hores en activitats assistencials del
servei (una consulta externa monogràfica, unes hores de gabinet d’exploracions o una
sessió de quiròfans a la setmana).
Un cop iniciat aquest programa durant l’any 2017, la Gerència Territorial del Camp de
Tarragona així com la Fundació Hospital Joan XXIII tenen la intenció de fer
convocatòries anuals, sempre segons la disponibilitat econòmica i buscant activament
l’ajut de socis col·laboradors i mecenes.

TIPUS D’AJUTS I PROCES PER SOL.LICITAR-LOS:

2.

S’atorgaran un total de 6 ajuts a la recerca, distribuïts de la següent manera:


3 Ajuts en forma de Beques Pre-Doctorals per capacitació investigadora per un
projecte de recerca vinculat a una àrea del coneixement quirúrgic per valor de
17.000 euros



3 Ajuts en forma de Beques Pre-Doctorals per per capacitació investigadora
per un projecte de recerca en una area coneixement de Medicina Interna o
Pediatria per valor de 17.000 euros.

Els Ajuts son d’un any de durada en tots els casos i s’articulen amb un contracte
laboral amb la Fundació de l’Hospital. El sou serà el import de l’ajut en 12
mensualitats.. La Fundació es farà càrrec també dels imports de la Seguretat Social.
Els procés per a poder presentar-se als ajuts són:







Presentar una sol·licitud, dirigida a la Direcció de Recursos Humans, que haurà
d’incloure: dades personals, telèfon i correu electrònic de contacte i referència
de la convocatòria
Documentació
o Avaluació de la Residència via MIR t.
o Presentar el currículum vitae (CVN)
o Presentar un projecte de recerca d’un any de durada, ampliable a un
any més, que no pot ser d’una extensió superior a 25 folis, escrits a una
cara, amb lletra Arial 10 i interlineat simple; es pot incloure un apartat
final d’annexes, sense límit d’extensió
o Document inscripció tesis doctoral a la Universitat .
El projecte ha de ser defensat pel candidat en una entrevista personal davant
del tribunal avaluador.
Es valorarà que el projecte s’insereixi en una línia de recerca del servei que
disposi de recursos i projectes finançats tipus FIS o altres convocatòries
competitives
Es valorarà que el projecte tingui un impacte rellevant sobre alguna de les
línies estratègiques de la institució: terciarisme, innovació assistencial, models
alternatius, docència, continuïtat assistencial, qualitat i seguretat del pacients,
etc.

Lloc de presentació de sol·licituds:




Les persones interessades hauran de presentar la documentació esmentada al
Registre Oficial situat a la 2a planta de l’Edifici D del Parc Sanitari Joan XXIII,
carrer Dr. Mallafré Guasch, número 4, 43005 – Tarragona.
Caldrà també enviar el projecte per e-mail a:
desenvolupament.hj23.ics@gencat.cat
El termini màxim per a la presentació de les candidatures: 15 de juny del 2017

3.

PROCES DE VALORACIÓ DE PROJECTES:

Per valorar a qui s’atorguen anualment les beques, la Direcció designarà el tribunal
avaluador dels projectes de recerca, el presidirà el gerent territorial del Camp de
Tarragona o la persona en qui ell delegui i estarà format pel següents membres:
Coordinador de la Unitat Docent, director de centre, director mèdic, dos patrons de la
Fundació Joan XXIII, un investigador sènior i dos representants científics proposats
per la Junta Clínica. El president del tribunal tindrà capacitat per nomenar membres
substituts en cas d’absència dels titulars. Signarà les actes i validarà els acords presos
pel tribunal. A més,en cas de conflicte o de discrepància, es reserva el dret d’arbitri
sobre els desacords que es puguin produir. La secretària de la Gerència Territorial
desenvoluparà les funcions de secretària del Tribunal.
El tribunal disposarà de 15 dies per avaluar la documentació aportada pels candidats.
Abans del 15 de juliol s’avaluaran i adjudicaran els esmentats ajuts, que es
començaran a gaudir el juliol de 2017.Els ajuts es pagaran en 12 mensualitats
correlatives mitjançant la Fundació Hospital Joan XXIII. Caldrà presentar una memòria
final de desenvolupament del projecte, l’aprovació de la qual servirà per liquidar el
pagament de l’ajut.
...
a) Procediment atorgament ajuts
1.

Lectura i valoració de currículums i propostes. Els membres del tribunal avaluador
es reuniran per a valorar els projectes i la idoneïtat dels candidats segons els criteris
establerts a les presents bases.
2. Defensa del projecte i entrevista al candidat. Pel que fa a la puntuació atorgada a la
presentació i defensa del projecte es celebrarà una segona sessió del tribunal a la
que es convocaran els diversos candidats en ordre. En la sessió de presentació oral
del projecte el tribunal valorarà la capacitat de síntesi i comunicació del candidat així
com el respecte als aspectes formals d’una presentació en públic.
o Els candidats faran una presentació pública del projecte de 10 minuts de
durada màxima
o El tribunal avaluador entrevistarà els candidats sobre aspectes relacionats
amb el projecte o la seva trajectòria personal.
o Un cop fetes les preguntes, tots els assistents que no formen part del tribunal
avaluador hauran d’abandonar la sala.
o Els membres del Tribunal d’Avaluació que puguin tenir implicació en el projecte
d’algun candidat no intervindran durant les entrevistes i hauran d’abandonar la sala un
cop fetes les preguntes.
o Poden assistir a la entrevista de cada candidat, sempre que aquest ho desitgi,
persones relacionades amb ell o amb el projecte. Queda expressament prohibida la
intervenció d’aquests durant la entrevista, entenent que és el candidat qui ha de
defensar el seu projecte.
o Previ a l’inici de les tasques d’avaluació, la Direcció fixarà i revisarà, d’acord
amb e tribunal avaluador, els criteris de baremació de cadascun dels
conceptes a mesurar, que es detallen a continuació:

b) Procediment de renovació de ajuts

Avaluació dels ajuts El tribunal avaluador es reunirà en una primera sessió i
revisarà les memòries de seguiment lliurades pels beneficiaris dels ajuts 2017 i
les puntuarà com a :

Satisfactòria: es recomanarà a la Direcció la renovació de l’ajut per un any més,
en cas que l’aspirant ho sol·liciti.

Condicional: si el tribunal avaluador observa deficiències en la presentació o el
contingut de la memòria que estima subsanables, emetrà un informe sol·licitant
canvis en el projecte o més informació com a condició per renovar un any més.
Aquesta informació es revisarà abans de la sessió d’avaluació dels AJUTS 2016

No satisfactòria: es recomanarà a la direcció de NO concedir o no renovar l’ajut
per a un any
Més i si ho estima oportú el tribunal podrà sol·licitar als candidats una presentació o
entrevistapersonal a fi i efecte d’obtenir una impressió més directa de la pertinença o
no de la renovació de l’ajut.
a) Barem
1. Avaluació Residència MIR(Coordinador docent).... 15 %
2. Grup de treball (Tribunal) ....................................... 10 %
3. Projecte (Tribunal) ................................................. .35 %
4. Exposició del projecte (Tribunal) ............................ 15 %
5. Entrevista (Tribunal) ............................................... 10 %
6. Valoració impacte del projecte (Gerència/Direcció).15 %
c) Resolució
El tribunal atorgarà les beques per escrit mitjançant l’acta de valoració de projectes del
tribunal
La resolució es comunicarà als interessats la segona setmana de juliol i es farà
pública a la intranet de Hospital Joan XXII. La data d’incorporació i d’inici de
finançament serà del 15 de juliol de 2017 al 01 de setembre de 2016.

4. REQUISITS DELS SOL.LICITANTS, COMPROMIS I DURADA:
Es poden presentar als esmentats ajuts tots els residents que hagin acabat la
residencia l’any 2016 a l’Hospital Joan XXIII. Es podran avaluar propostes de residents
formats a d’altres hospitals o de promocions anteriors si tenen una autorització prèvia
de la presidència del Tribunal.
En casos excepcionals, els grups de recerca podran patrocinar altres joves
professionals de l’àmbit de ciències de la salut, tot i no estar emmarcats en el
programa oficial d’especialització, per tal que pugin presentar projectes innovadors o
d’especial impacte. En aquests casos el president del tribunal hauran d’autoritzar
prèviament la presentació de la candidatura.

1. Els sol·licitants hauran de ser MIR, que hagin finalitzat la seva formació com a
especialistes a l’Hospital Joan XXII durant l’any 2016-2017.
2. La sol·licitud haurà d’anar lligada a un projecte de recerca clínica, bàsica o
translacional i d’innovació, que s’haurà de dur a terme a l’Hospital Haurà de ser
avalada pel cap de Servei o pel cap de la línia de recerca que patrocini el
projecte.
3. Els candidats seleccionats hauran de comprometre’s per escrit a desenvolupar
el projecte i acceptar les bases del mateix pel qual els hagi estat concedit l’ajut
en el termini establert a la convocatòria. Aquesta condició serà necessària per
a gaudir de l’ajut excepte causes justificades i acceptades explícitament pel
president del tribunal.
4. La concessió d’aquest ajut no implica cap compromís futur d’incorporació del
beneficiari a les plantilles de l’Hospital Joan XXIII un cop acabat el termini de
l’ajut.
5. Les variacions substancials sobre el projecte inicial sempre hauran de ser
autoritzades pel Coordinador de la Unitat Docent.
6. En finalitzar, els beneficiaris hauran de presentar una memòria on es passarà
compte de la situació del projecte lligat a l’ajut concedit. La memòria haurà de
ser signada pel beneficiari i pel cap de la línia de recerca on s’hagi acollit el
projecte o pels seus tutors doctorals. L’extensió màxima de l’informe serà de
2.000 paraules. El termini màxim de presentació d’aquesta memòria serà el 10
de juliol del 2018. La memòria s’ haurà d’adreçar a la Direcció Gerència amb la
referència: “Informe d’activitat del projecte de recerca: TITOL PROJECTE del
Programa de desenvolupament de Talents de l’Hospital Joan XXII – Edició
2017”
7. La memòria final s’haurà de lliurar al Tribunal. Es farà una presentació pública
del projecte en un acte públic
8. Els professionals seleccionats hauran de fer constar en un lloc destacat de les
publicacions, presentacions i comunicacions científiques en què participin arran
de la recerca finançada que han estat beneficiaris del Programa de
desenvolupament de Talents de l’Hospital Joan XXII – Edició 2017”

9. L’abandonament del compromís adquirit en acceptar l’ajut per una causa no
considerada suficient pel Comitè Científic comportarà l’obligació de retornar a
la Fundació Hospital Joan XXII la quantitat pagada fins aquell moment. En
aquest cas, NO es podrà fer constar al CV que hom ha estat beneficiari del
Programa de desenvolupament de Talents de l’Hospital Joan XXII – Edició
2016”
10. En circumstàncies molt especials, els beneficiaris podran sol·licitar la
interrupció d’aquest temps. La política general (excepte en casos de maternitat,
malaltia o altres supòsits extraordinaris) serà la no percepció de la dotació
econòmica de l’ajut durant aquest període. Ho comunicaran per escrit a la
Direcció Gerència en que els contestarà en el termini de 5 dies hàbils.
11. Un cop avaluat el treball fet al llarg del primer any de l’ajut, si aquest es
considera satisfactori, el tribunal avaluador, a la vista de les memòries de
recerca dels becats, i prèvia sol·licitud del candidat, podrà proposar a la
direcció prorrogar un segon any l’ajut de recerca.
12. L’ajut de retenció de talent es farà efectiu per mitjà d’un contracte laboral d’1
any de durada a Fundació Hospital Joan XXIII. L’ajut és compatible amb un
contracte a l’hospital i també amb la recepció d’altres ajuts o beques personals
similars per al mateix projecte o un altre (el projecte pot rebre finançament
d’altres fonts públiques o privades per a material inventariable, fungible,
bibliogràfic, etc.) sempre que les condicions de l’altre ajut o beca ho permetin.
L’hospital i l’Institut aporten la quantitat en concepte de retribució pel
investigador. No es contemplen ajuts complementaris del Programa per a
despeses en material fungible, equipaments, inscripcions a congressos, etc.
Qualsevol despesa superior a la quantitat que inclou l’ajut haurà de ser
sufragada pel grup de recerca al que pertany o pel propi investigador.
13. Tindran prioritat aquells ajuts que pugin ser complementats, econòmicament
per fons de convocatòries competitives o finançament privat.

5.

Annex Documentació PROJECTE

5.1

Documentació personal

a. Carta de presentació on constin els motius pels quals el candidat sol·licita
l’Ajut de recerca i quins objectius es fixa.
b. Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
c. Certificació de la Unitat Docent d’haver finalitzat el període de formació MIR
d. Currículum vitae del sol·licitant on, a més de les dades personals(incloent-hi edat,
estat civil, domicili, telèfons i correu electrònic),s’especifiqui:
o historial universitari i expedient acadèmic. activitats durant el període de residència
(rotacions intra i extrahospitalàries).
o activitats educacionals (formació continua).
o activitats d’investigació (col·laboració en projectes, assaigs clínics, etc)
o publicacions i presentacions a congressos.
e. Document acreditatiu d’estar inscrita la tesi doctoral a la Universitat

5.2

Documentació del grup de recerca

a. Declaració-Informe del cap de servei, o del cap de línia de recerca on s’acull el
projecte associat a la sol·licitud, d’acceptació i aptituds del sol·licitant.
b. Historial científic del grup on es durà a terme el projecte, que inclogui les
publicacions, el factor d’impacte i els projectes finançats en convocatòries
competitives durant els últims 5 anys.

5.3

Documentació del projecte de recerca

a. Resum del projecte científic presentat. Aquest document s’haurà de
complimentar obligatòriament en el format que acompanya aquestes
bases1. Cal respectar l’extensió (màxim de 2.000 paraules) i els apartats
que en formen part.
o Títol del projecte.
o Nom del investigador principal.
o Grup de recerca o Servei a on es desenvoluparà el projecte.
o Existència de font/s de finançament complementàries.
o Explicació dels objectius del projecte, hipòtesi de treball, disseny de l’estudi i
metodologia prevista.
o Calendari detallat del projecte.
o En cas de requerir-ho, presentació al CEIC de la memòria de recerca per a la seva
eventual avaluació.
o Durada prevista del projecte. Si es considera inicialment que el projecte pot durar un
o dos anys.
o De forma voluntària el projecte podrà incloure una proposta assistencial de 5 a 10
hores/setmana de dedicació (consulta externa monogràfica, gabinet o quiròfan) que
serà avaluada per si pot ser objecte d’un petit contracte assistencial.

6. Disposició final
Els participants al Programa d’Ajuts Hospital JOAN XXII Talents 2017 entenen i
accepten les condicions exposades en aquesta convocatòria. Les resolucions del
tribunal avaluador són inapel·lables i en cas de conflicte el president del Tribunal
Avaluador té la potestat d’arbitrar la solució que consideri més justa, un cop assessorat
pels membres del Tribunal. Igualment, el president del Tribunal es reserva el dret de
modificar els termes d’aquesta convocatòria en cas necessari i de comunicar-ho amb
prou antelació als candidats. Per evitar retards o dificultats en el desenvolupament dels
projectes, cal que aquells que ho precisin, tramitin la pertinent autorització al CEIC

