Convocatòria 2020
(XXX edició)

Beca

Mutual Mèdica
1 Premi 25.000 €
2 Accèssits 5.000 €

Per l’elaboració d’un treball d’investigació per part de
metges residents de l’últim any o que hagin completat
el període de residència en els darrers tres anys.
Fes realitat el teu projecte!
Data límit de presentació: 30.9.2020

Consulta les bases
escanejant aquest
codi o visitant
www.mutualmedica.com

900 82 88 99
/mutual-medica
@mutualmedica

Beca Mutual Mèdica
La Fundació Mutual Mèdica obre una nova convocatòria de la Beca Mutual Mèdica
per a un treball de recerca, destinada a aquells metges residents de l’últim any o que
hagin completat el període de residència en els darrers tres anys. La Fundació Mutual
Mèdica ha estat constituïda per Mutual Mèdica per vehicular part de la seva activitat
de Responsabilitat Social Corporativa.

Bases de participació
1. Per optar a la Beca, el metge investigador
haurà de presentar la següent documentació:
• Sol·licitud de participació: s’haurà d’omplir el
formulari que trobarà a www.mutualmedica.com.
• Còpia del DNI.
• Certificat del Director del Treball, avalant la capacitat
del candidat, manifestant el seu compromís de fer-ne
el seguiment i verificant que el treball es pot realitzar
en un període de 2 anys.
• Certificat del Director del Centre o Institució on s’hagi
de fer la recerca, fent-hi constar l’acceptació del
treball a realitzar, així com les possibilitats tècniques
per a la seva realització.
• Document del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica
del centre corresponent acreditatiu d’acceptació, en
el cas que el treball inclogui la participació de malalts.

3. Requisits
• El candidat haurà de ser mutualista de Mutual
Mèdica i caldrà mantenir-se com a mutualista durant
el període de pagament de la Beca Mutual Mèdica.
• El candidat haurà de fer el darrer any de residència
o haver-la acabat en els tres anys anteriors, en el
moment de sol·licitar la Beca.
• El Projecte de Recerca haurà d’incloure el títol del
projecte, el nom del becari, l’objectiu principal i
els secundaris, la hipòtesi del treball, el material
i la metodologia que pensa utilitzar, així com la
rellevància i possibles implicacions clíniques del
treball de recerca.
• El treball s’haurà d’acabar en un termini màxim de
dos anys des del lliurament del primer ajut.

• Projecte de Recerca.

• Els membres del Consell d’Administració de Mutual
Mèdica i del Patronat de la Fundació Mutual
Mèdica, així com els seus familiars, no podran optar
a la Beca.

2. Lliurament de la documentació:

4. Resolució:

• Tota la documentació es pot lliurar bé a través del
formulari web que trobarà a www.mutualmedica.com,
bé personalment o per correu certificat a la secretaria
de la Fundació Mutual Mèdica (Via Laietana, 31, 08003
Barcelona) o per e-mail a beca@mutualmedica.com,
abans del dia 30 de setembre de 2020.

• El Jurat de la Beca Mutual Mèdica estarà format com
a mínim per 3 membres nomenats pel Patronat de la
Fundació Mutual Mèdica.

• Currículum Vitae.

• S’hauran de facilitar còpies dels originals,
degudament signats, del Certificat del Director del
Treball, del Certificat del Director del Centre i del
Document del Comitè d’Ètica a la mateixa direcció.

• La Beca està dotada amb 25.000 € que la Fundació
Mutual Mèdica atorgarà al guanyador o a l’entitat on
es desenvolupi el projecte, sempre que es comuniqui
abans de la data de lliurament. Amb la Beca es
lliurarà un Diploma acreditatiu. La dotació de la Beca

es farà efectiva en tres lliuraments:
» 9.000 € a la concessió de la Beca,
» 9.000 € al cap de sis mesos i, després,
» 6.000 € en el moment de la finalització del
treball. Amb un límit màxim de 2 anys des
de la concessió de la Beca.
» 1.000 € restants que es lliuraran al Director
del Treball.
• La Beca podrà ser declarada deserta.
• El jurat de la Beca podrà atorgar fins a dos accèssits
de 5.000 € cadascun.
• La Beca Mutual Mèdica no és incompatible amb
altres tipus d’ajudes per a la realització del treball.
• La Beca serà concedida el 27 de novembre de
2020 i serà lliurada pel president de la Fundació
Mutual Mèdica.

5. Seguiment:
• Per al lliurament del segon termini de l’import
econòmic del premi de la Beca, serà condició
indispensable la presentació d’una Memòria breu
i de l’informe favorable del Director del treball.
• Per al lliurament de l’últim termini de l’import
econòmic de la Beca, serà condició indispensable
la presentació de la Memòria Final del Treball.

• La Memòria Final de la Beca s’haurà de presentar
estructurada de la forma següent: títol del projecte,
autor, resum (tipus abstract), material i metodologia,
resultats finals obtinguts, discussió dels resultats,
rellevància i possibles implicacions clíniques dels
resultats i, si s’escau, publicacions (enviades,
acceptades o publicades) o comunicacions
(presentades).
• La Memòria del treball s’haurà de fer arribar a la
secretaria de Fundació Mutual Mèdica, en format
electrònic a beca@mutualmedica.com.
• La Fundació Mutual Mèdica es reserva el dret de
publicar-los si ho considera convenient. En cas de
publicació s’haurà de fer constar “Treball finançat
amb la Beca Mutual Mèdica de l’any 2020” pel cas
del guanyador de la Beca o “Treball finançat amb el
premi d’accèssit a la Beca Mutual Mèdica de l’any
2020” pel cas dels guanyadors dels accèssits.

6. La decisió del jurat serà inapel·lable.
7. Pel sol fet de presentar-s’hi, tots els concursants

accepten les bases de la convocatòria, així com el
dret de la Fundació Mutual Mèdica i Mutual Mèdica
a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge
en qualsevol activitat promocional relacionada amb
la difusió d’aquesta convocatòria i de l’activitat de
promoció de la investigació i la formació contínua dels
metges que ambdues realitzen.

La Fundació Mutual Mèdica l’informa que les dades que rebi de persones que presentin el seu article o treball de recerca en virtut
d’aquests premis quedaran incorporats en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en el premi.
Els participants d’aquesta convocatòria autoritzen a la Fundació Mutual Mèdica i a Mutual Mèdica a tractar les seves dades personals
per reproduir qualsevol imatge, vídeo, gravació de veu o similar en activitats promocionals relacionades amb la difusió dels premis als quals
han optat, per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i per a una durada il·limitada, sense que vostè tingui dret a cap contraprestació econòmica
i/o benefici. Així mateix, l’informem que aquestes dades de caràcter personal seran cedides a Mutual Mèdica amb la finalitat de poder
informar-lo sobre els seus productes i serveis. Els titulars de les dades personals podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@mutualmedica.com o mitjançant comunicació per escrit a
Mutual Mèdica (Via Laietana, 31 - 08003, Barcelona).

