
  VI Convocatòria Beca de Recerca FMT post-Residència 
BASES 
 
Objectiu i finalitat 
L’ objectiu d’aquesta convocatòria es la incorporació d’un  professional que hagi superat la 
Formació Sanitària Especialitzada (FSE) de qualsevol àmbit de formació (MIR, BIR, FIR, EIR) 
durant el curs  2021-2022  a la Fundació Assistencial MútuaTerrassa per desenvolupar, un 
projecte que li permeti realitzar la seva Tesi Doctoral.   
 
 Pretenem  
 Promoure la capacitació en investigació dels professionals sanitaris que hagin finalitzat el 

període de FSE regulat per a metges, biòlegs, farmacèutics i infermeres, per tal 
d’incrementar el nombre de professionals especialistes-investigadors, considerats elements 
claus a la investigació traslacional, tot contribuint a l’apropament entre la investigació 
biomèdica i la pràctica assistencial.  

 Afavorir la investigació orientada al pacient i a la població mitjançant activitats de 
transferència. 

 
     Característiques del projecte de recerca 

El projecte de recerca ha d’estar dirigit per un investigador vinculat estatutàriament o laboralment 
a MútuaTerrassa. 
El projecte de recerca ha d’estar desenvolupat majoritàriament a MútuaTerrassa.  
 

     Condicions del contracte 
La incorporació al centre es formalitzarà mitjançant contracte de treball amb la Fundació Docència 
i Recerca MútuaTerrassa (FMT) de duració determinada: 
El contracte tindrà una duració de 1 any, potencialment prorrogable a 2 anys.  
La dotació econòmica serà de 23.671,80 € anuals en concepte de retribució  bruta salarial, 
distribuïda en 15 pagues. 
El import i condicions de pagament, així com l’horari laboral, s’establirà segons el Conveni 
Col·lectiu vigent. 
El beneficiari/a pot sol·licitar un ajornament parcial de la beca sota supòsits de causa justificada i 
que seran valorats per a l’entitat finançadora    



      Requisits dels candidats 
1. Finalitzar el programa FSE (MIR, BIR, FIR, EIR) a Mútua Terrassa durant l’any 2021. Es 

consideraran casos especials per baixa maternal o per malaltia durant el període de 
residència. 

2. Tenir una de les situacions següents: 
 a. Tenir la nacionalitat espanyola. 
 b. Tenir la nacionalitat d’un dels Estats membres de la Unió Europea i la residència legal a 
Espanya. . 
 c.  En el supòsit de nacionals de països no membres de la Unió Europea, restaran 
obligats a mantenir la seva situació legal d’estància al territori espanyol (acreditant la 
documentació pertinent), sota la seva responsabilitat i al menys durant el temps de vigència de la 
Beca. 
 
Condicionants 
1.  Durant tot el període del contracte podrà realitzar altres activitats professionals sempre i quan 
el contracte laboral no sigui superior al 25% de la jornada laboral. i prèvia autorització de FMT.  
2. En totes les publicacións i comunicacións derivades de l’ajut ha de constar que el treball ha 
estat subvencionat per la FMT. Es recomana  (tenint en compte que prevaleix si la revista a on es 
publica té un format pre-establert) posar:    
“Parcialment finançat per una beca atorgada per la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa 
(referència de la beca) / Parcialmente financiado por una beca concedida por la Fundació 
Docència i Recerca MútuaTerrassa (referència de la beca) / Supported in part by a grant awarded 
by Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa (referència de la beca)” 
 

     Documentació requerida 
      a) Còpia del DNI o del carnet NIE. En aquest últim cas documentació que acrediti la seva situació 

legal de residència.  
      b) Acreditació de finalització de la FSE de les diferents especialitats (MIR, BIR,FIR;EIR). 
      c) Memòria de la proposta, en model normalitzat disponible a 

http://mutuanet/mutuanet/fundaciorecerca  
      d) CV del Candidat/a en el model normalitzat disponible a 

http://mutuanet/mutuanet/fundaciorecerca  
e) CV Director/s del projecte en format CVN  (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME ) 



  f) Dos informes favorables al candidat, un del seu cap de servei i un altre  de Direcció de Docència 
i/o Cap d’Estudis. 
Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a fundacioperlarecerca@mutuaterrassa.es i 
han d’incloure la documentació que s’indica exclusivament en format pdf. 

 Memòria de la proposta segons model disponible a la intranet. 
 CV’s segons models sol·licitats.  

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de totes les normes de la mateixa i 
de les resolucions adoptades per la Comissió d’Avaluació. 
Data límit de presentació:  22 de Febrer de 2021 
 
Seguiment 
El guanyador/a  i el seu/s director/es de projecte es comprometen a enviar un resum breu de 
l’estat del projecte, comentant incidències o possibles canvis de protocols, degudament justificats 
si fos el cas, amb periodicitat quadrimestral. Igualment haurà de fer arribar la Memòria científica 
anual disponible a: http://mutuanet/mutuanet/fundaciorecerca  
Hi haurà una comissió designada per la CI que farà el seguiment avaluant la consecució dels 
objectius i que podrà recomanar a la Comissió d’Investigació la cancel·lació de l’ajut. 
Els informes de seguiment i la memòria anual s’enviaran per correu electrònic a 
fundacioperlarecerca@mutuaterrassa.es 
 
 

  Criteris d’avaluació 
 
Avaluació interna dintre de la Comissió Investigació 

Criteris i barems: 
A) Valoració del candidat: Fins 40 punts. 

a) Adequació del candidat al projecte de recerca: Fins 25 punts. 
b) Mèrits curriculars (projectes, publicacions i congressos): Fins 15 punts. 

B) Valoració del projecte de recerca en relació amb els objectius de l’ajut: Fins 40 punts. 
a) Qualitat i rellevància: Fins 20 punts. 
b) Viabilitat i oportunitat: Fins 20 punts. 

C) Valoració del director/es del projecte: Fins un màxim de 20 punts, segons el barem: 



  
a) Valoració de les publicacions contingudes en el CV del director/es del projecte. També 
es tindrà en compte els projectes de recerca finançats en els que ha participat sobretot 
com Investigador Principal, i l’activitat docent.  Fins 15 punts. 
b) Projectes d’ investigació finançats en els que intervé el grup: Fins 5 punts. 

 
La puntuació mínima requerida per obtenir aquesta convocatòria serà de 65 punts. 
En el cas de que dues o més candidatures obtinguessin la mateixa puntuació, l’empat es 
resoldria a favor de la candidatura amb més puntuació del CV del sol·licitant. Si malgrat 
aquest criteri no hi hagués desempat, la Comissió d’Investigació decidirà en funció de criteris 
d’oportunitat i equanimitat tenint en compte grups ja premiats en passades edicions.  

 
Renúncia i/o no atorgament del premi 

 
1. En cas de renuncia del candidat guanyador, o no incorporació en el termini 

corresponent, la beca es podrà oferir al següent candidat millor puntuat i així 
successivament, sempre i quan el candidat proposat assoleixi el valor mínim de la 
puntuació exigida en les bases de la convocatòria, 

2. En el cas de que per qualsevol motiu la beca quedés deserta o no completada 
(renúncia, no finalització, no assolir la puntuació mínima requerida,...) l’import 
econòmic o  romanent  passaria a formar part d’un fons destinat a fomentar la 
recerca,  mantenint els objectius i finalitats d’aquesta convocatòria  

   
 


