Beca “JOAQUIM BONAL” 2013
Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Bases
1.- Finalitat: finançar un projecte d’avaluació de resultats en el
desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit
assistencial.
2.- Sol·licitants: Aquesta beca va dirigida als professionals farmacèutics de
tots els àmbits assistencials.
3.- Import de la Beca: La dotació de la Beca serà de 18.000€ nets, més
despeses de gestió justificades fins a un màxim de 3.000€, que es faran
efectius en dos lliuraments: el 50% a la concessió de la beca i l’altre 50% al
lliurament dels resultats.
4.- Durada del projecte: el projecte de recerca haurà de realitzar-se en un
termini màxim de 24 mesos, des de la seva concessió.
5.- Documentació a presentar: (1 còpia electrònica i 1 en paper)
 Dades personals i currículum vitae de tots els signants.
 Descripció del projecte i pressupost, segons format establert (veure
annex).
 Certificat del responsable del Centre o Institució on s’hagi de realitzar el
treball, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats
tècniques per a la seva realització.
6.- L’investigador principal, com a mínim, haurà de ser membre de la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC).
7.- Presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de fer arribar
personalment o per correu certificat a la Secretaria de la SCFC, Mª Carmen
Valverde (c/ Major de Can Caralleu, 1-7. 08017- Barcelona) abans del 2 d’abril
de 2013.
8.- No es pot presentar cap projecte finançat simultàniament per una altra
entitat. Si ho ha estat amb anterioritat, s’haurà de fer constar.
9.- La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de
recerca.
10.- La Beca podrà ser declarada deserta i el seu import no serà acumulable.
11.- La decisió del jurat serà inapel·lable.

12.- L’Acadèmia de Ciències Mèdiques es reserva el dret de publicar el treball
resultant de la recerca a la revista “Annals de Medicina”.
13.- El Jurat de la Beca estarà integrat per cinc membres de la Junta de la
SCFC que no presentin conflicte d’interessos amb algun els projectes
presentats. En aquest cas seran substituïts per altres professionals de prestigi.
14.- El resultat serà comunicat durant el mes d’abril del 2013.
15.- La propietat intel·lectual tant del treball com dels resultats assolits, pertany
a l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció d’aquesta Beca en tots els
documents, publicacions o difusions que efectuï del treball o dels resultats
assolits i haurà de lliurar gratuïtament un mínim de dos exemplars de qualsevol
publicació o difusió dels mateixos que es produeixi, a la SCFC.
16.- Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida
per la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
17.- Pel sol fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la
convocatòria.
18.- El premi serà lliurat en l’acte de lliurament de premis de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
19.- Els guanyadors hauran de presentar els resultats preliminars del projecte
en les Jornades de la SCFC de l’any següent a la convocatòria i al finalitzar el
projecte. Si la Junta de la SCFC considera que els resultats preliminars no
garanteixen l’execució del projecte, aquesta es reserva el dret de retirar la Beca
atorgada i no fer el segon lliurament de la dotació econòmica.

