
                                                             
 
                                                                      
3ª Convocatòria Beca per la realització de Tesi Doctoral-2016 
 
La Càtedra UAB-Novartis de medicina familiar i comunitària (MFiC), té com objectiu 
fomentar la recerca en medicina familiar i comunitària (MFiC). Una de les seves 
finalitats és promoure la realització de tesis doctorals entre els metges en període de 
formació o especialistes de recent titulació en MFiC (els darrers cinc anys). 
 
Amb aquesta beca es pretén:  

a) introduir els professionals en la recerca clínica i 
b)donar-los la possibilitat d’integrar-se en un grup de recerca consolidat de 
l’IDIAP i/o de la UAB. 

 
Amb aquest objectiu la Càtedra, conjuntament amb l’IDIAP, convoca per tercer any 
consecutiu 1 beca per a la realització de la tesi doctoral entre els professionals 
d’atenció primària.  
 
Objectiu i àmbit d’aplicació 
L’objectiu d’aquests ajuts és incrementar el nombre de professionals amb capacitat 
per produir, interpretar i utilitzar coneixements científics aplicables a l’Atenció 
Primària. 
 
El projecte a partir del qual es desenvolupi la tesi haurà de tractar un tema d'Atenció 
Primària, i realitzar-se en el mateix àmbit. 
 
Dotació econòmica 
6.000 € distribuïts de la manera següent: els primers 3.000 € es cobraran durant el 
primer any de l’ajut, i els 3.000 € restants es cobraran durant l’any següent. 
 
Condicions generals 
1. Les persones sol·licitants de la beca han de treballar a l’Atenció Primària. 
2. La tesi s’haurà d’acabar en un període màxim de 48 mensualitats a partir del 

primer pagament, segons el protocol de la tesi presentat. En cas de no acabar la 
tesi en aquest període, es podrà prorrogar màxim fins a 60 mesos. Caldrà 
presentar una memòria de pròrroga inclosa en la memòria final. En cas contrari, 
el/la professional es compromet a  retornar a la Càtedra la totalitat dels diners 
percebuts per l’ajut.  

3. La percepció de l’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut pre doctoral de 
l’IDIAP. No obstant això, sí que és compatible amb altres beques o ajuts 
d’ampliació d’estudis a l’estranger o en centres estatals. 

4. Es valorarà que la tesi parteixi d’un projecte que estigui finançat a través d’una 
convocatòria competitiva externa i que es doni el recolzament o la participació en 
infraestructures nacionals o internacionals. 



5. Per tal d’augmentar el nombre de professionals d’Atenció Primària que dirigeixen 
tesis doctorals, només computarà el currículum del/la director/a o codirector/a de 
la tesi en cas que aquest/a sigui un professional de l’Atenció Primària o de l’IDIAP 
Jordi Gol.  

6. Es valorarà que la tesi doctoral estigui avalada per un grup acreditat de l’IDIAP, 
l’ISCiii o AGAUR. Caldrà que el sol·licitant aportin documentalment el recolzament 
del coordinador/a del grup. 

7. Es valorarà que la tesi estigui inscrita dins de la línea de recerca de medicina 
familiar i comunitària del Departament de Medicina de la UAB.  

8. L’ajut es podrà suspendre, si l’actitud del/la professional o la qualitat del treball 
desenvolupat no són els adequats, a criteri de la direcció de la Càtedra. 

9. L’avaluació de les candidatures, la farà una Comissió Executiva integrada per un 
professional que la direcció de la Càtedra designi i un altre professional designat 
per l’IDIAP. 

10. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de les 
resolucions que la Comissió Executiva adopti. 

11.  L' ajut començarà a ser efectiu a partir de la resolució de la Comissió Executiva 
que es farà pública en un acte que s’avisarà prèviament. 

12. Per poder gaudir de la beca és condició indispensable presentar l'acceptació del 
protocol de la tesi per part de la Universitat. 

 
Sol·licituds 
Documentació que cal presentar: 
Sol·licitud de participació (model normalitzat) on consti el compromís d'acceptació de 

les condicions de la convocatòria. 
Protocol de la tesi. Resum de la proposta de tesi que es vol desenvolupar on constin 

clarament els següents apartats:  

 Resum (màxim 250 paraules) 

 Antecedents i justificació del tema  

 Objectius 

 Metodologia 

 Pla de desenvolupament amb la data prevista de termini  

 Modalitat del procés per obtenir el doctorat (tesi doctoral versus 
articles) i el nom i els cognoms del/la director/a de la tesi i del/la tutor/a 

 Finançament que ha obtingut el projecte i convocatòria d’aquest. 
Pla de capacitació del/la doctorand/a on constin les activitats de formació que 

realitzarà al llarg del període de desenvolupament de la tesi (màxim 1 full). 
Currículum normalitzat del/la director/a o codirector/a de la tesi doctoral normalitzat 

segons el model del FIS, CVN o similar (només per directors/es d’Atenció Primària o 
de l’IDIAP). Es valorarà la participació en publicacions a revistes i projectes en la línia 
de recerca del projecte de tesi en els darrers 5 anys  

Currículum del/l candidat/a.  (normalitzat segons el model del CVN, FIS o similar). 
Grup acreditat consolidat o emergent que dóna suport al doctorand/a: nom del grup, 

relació del/la doctorand/a amb el grup, i tipus de suport que el grup donarà al/la 
doctorand/a (màxim1 full) 

Informe del/la professor/a de MFiC de la UAB, o del coordinador del grup de recerca 
de l’IDIAP que acollirà al candidat, avalant al candidat i el treball de recerca que està 
duent a terme (màxim1 full) 



 
Terminis i lloc de presentació 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de gener de 2017.  
Es poden presentar les sol·licituds als següents punts:  
 
 
Unitat Central de la Recerca (UCR) 
Laura Prats 
ugp@idiapjgol.info  
Gran Via de les Corts Catalanes, 587, àtic 
08007 - Barcelona 
Telèfon: 93 482 46 45  

 

USR de Barcelona 
Miguel Ángel Muñoz / Ana Ferrer 
usrbarcelona@idiapjgol.info  
C. Sardenya, 375, entresòl 
08025 - Barcelona 
Telèfon: 93 207 37 60 

 

USR de Catalunya Central 
Joan Deniel / Màrius Figols 
usrcentre@idiapjgol.info  
C. Pica d’Estats, 13-15 
08272 - Sant Fruitós del Bages 
Telèfon: 93 693 00 40 
 
USR Metropolitana Nord 
usrmnord@idiapjgol.info   
   - Seu del Barcelonès Nord i Maresme 
    Pere Torán / Guillem Pera  
    Camí del mig, 36, 4rt. 
    08303 - Mataró 
    Telèfon: 93 741 53 38 
    - Seu del Vallès 
    Pere Torán / Josep M. Manresa 
    Carretera de Barcelona, 473 
    08204 - Sabadell 
    Telèfon: 93 693 27 32 

USR Metropolitana Sud 
Pere Simonet / Jesús Almeda/ Jose A. Zafra / Mercè Marzo 
usrmsud@idiapjgol.info  
C. Bellaterra, 41 
08940 - Cornellà del Llobregat 
Telèfon: 93 261 85 18 
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USR de Girona 
Rafel Ramos / Ruth Martí / Anna Ponjoan / Neus Ferrer 
usrgirona@idiapjgol.info  
C/ Maluquer Salvador, 11 Baixos 
17002 - Girona 
Telèfon: 972 48 79 68 

USR de Lleida i Pirineus 
Marta Ortega / Jordi Real / Josep Ramon Marsal 
usrlleida@idiapjgol.info 
Rambla de Ferran, 44, 3r. 
25007 - Lleida 
Telèfon: 973 72 82 55 

USR de Tarragona-Reus 
Josep Basora / Maria Griso 
usrtgn@idiapjgol.info  
Camí de Riudoms, 53-55 
43202 - Reus 
Telèfon: 977 23 25 37 

USR de Terres de l’Ebre 
Carina Aguilar / Alessandra Queiroga 
usrtebre@idiapjgol.info  
Av. de Colom, 16-20 
43500 - Tortosa 
Telèfon: 977 58 89 11 
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