
I convocatòria de Beca de la SOCIETAT CATALANA de PEDIATRIA en 

col·laboració amb SANOFI PASTEUR: 

"Ajudes per a la millora dels programes de vacunació infantil i els 

professionals del seu àmbit. Edició 2019" 
 

PREÀMBUL 
 

El Grup de Treball (GdT) de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria 

(SCP) te com a principal finalitat promoure, afavorir, i executar la difusió del 

coneixement científic de les vacunes, especialment en l’edat pediàtrica. 

Sanofi Pasteur és una empresa farmacèutica, dedicada a la innovació, 

desenvolupament i subministrament de vacunes de qualitat, compromesa amb 

el desenvolupament de solucions innovadores per a la salut dels ciutadans, 

interessada en donar suport a iniciatives que promouen la gestió eficient dels 

recursos sanitaris i el progrés científic en el camp de la biomedicina i salut. 

Per això, la SCP des del seu GdT de Vacunes juntament amb Sanofi Pasteur, 

conscients de que la recerca és un factor estratègic en el desenvolupament i 

millora d'assistència sanitària als ciutadans i en les intervencions basades en la 

comunitat del de la salut pública proposen la "I Convocatòria de beca de la 

Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb Sanofi Pasteur (SP)", en 

forma d’ajut per a desenvolupar un projecte que afavoreixi la millora dels 

programes d'immunització de la població pediàtrica i dels professionals que hi 

són vinculats, en la seva edició del 2019. 

Article 1. Objecte 
 

Les taxes de vacunació en pediatria poden ser millorades. Per això, el personal 

d'atenció primària ha de mantenir el coneixement sobre les vacunes, així com 

incorporar en la pràctica diària les habilitats necessàries per augmentar les 

taxes de vacunació de la població. L'adopció d'estàndards i protocols per a la 

immunització és de vital transcendència. 

Cal centrar les estratègies en el pacient i el personal d'atenció primària ha 

d’adquirir l'hàbit de pensar-hi, oferir la vacunació i posseir les habilitats per 

convèncer el pacient de les seves bondats sense oblidar els efectes adversos 

importants. D’altra banda és un factor important que els propis professionals 

estiguin ben vacunats, mesura que evita la disseminació de malalties i és presa 

com a exemple per la població. 

La SCP juntament amb SP constitueixen l’objecte de la present convocar, en 

règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, 1 beca de 4.000 € 

per a projectes de recerca amb l'objectiu de millorar la immunització en els 

programes de la població infantil i els professionals que hi treballen. Tanmateix 

adjunt a l’ajut econòmic s’hi afegirà una dotació de fins a 2000€ per a sufragar 



la inscripció i les despeses generades per a assistir a un congrés d’àmbit 

nacional o internacional relacionat amb les vacunes i/o les malalties infeccioses 

pediàtriques que serà tasca dels components del propi equip guanyador decidir 

qui n’és el beneficiari. 

L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és la presentació de projectes 

d'investigació per part de professionals d'atenció primària per augmentar la 

cobertura de vacunes en la població infantil i/o la dels propis professionals. 

Article 2. Publicació i difusió de la convocatòria 
 

La convocatòria es farà pública a través de la seva inclusió en la pàgina web de 

la SCP, del microsite del GdT de vacunes de la SCP i en el decurs de la II 

Jornada de vacunes de la SCP a celebrar el 13 de desembre del 2019. 

Article 3. Característiques de l’ajut. 
 

3.1 nombre d’ajuts : 1 
 

3.2. L'ajut tindrà una durada màxima d'un any, des de que sigui concedida, 

ampliable fins a un màxim de 6 mesos, sempre que la raó es degui a un retard 

en l'inici de la implantació del projecte per causes externes. 

3.3. El pressupost global d'aquesta ajuda equival a €4.000, per tal de finançar 

la beca més un premi especial consistent en la inscripció a un congrés de 

temàtica en malalties infeccioses o vacunes en pediatria amb un import màxim 

total de 2000€ del qual se’n podrà beneficiar qualsevol dels components de 

l’equip investigador guanyador segons la seva pròpia designació. 

Article 4. Requisits dels sol·licitants. 
 

Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una 

antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat . En 

el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest 

investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà 

com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP. 

Article 5. Obligacions dels beneficiaris 
 

Les obligacions dels beneficiaris de les ajudes són les següents: 
 

-Complir amb l'objectiu, l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 

concessió de l’ajuda. 

-Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de 

l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de 

l’ajut. 



-Comunicar a la SCP l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o 

recursos que financin totalment o parcialment el projecte o activitat. Aquesta 

comunicació es farà tan aviat com es coneix i, en qualsevol cas, abans de 

l'execució de les despeses en base a l’ajut percebut. 

- Informar de les les troballes a la SCP prèviament a una publicació o de la 

seva presentació oral o escrita en els diferents fórums i reunions científiques 

amb la finalitat, si s’escau, d’iniciar els procediments per a la protecció de la 

propietat intel·lectual. 

- Difondre els resultats obtinguts en el desenvolupament de projectes de 

recerca, a través de l'ensenyament, la publicació o la transferència de 

tecnologia. En la publicació de treballs científics, presentació de comunicacions 

a congressos i reunions científiques, etc. que es produeixen com a 

conseqüència de l’ajut de la SCP s’haurà de fer esment de l’origen del 

finançament. 

-Presentar a la SCP, dins els tres mesos següents a la finalització de l’ajut, un 

informe-memòria final que reflecteixi les activitats realitzades, compliment o 

desviacions de les activitats plantejades inicialment, així com la seva justificació 

i èxits científics en el treball de recerca. 

-Presentació dels resultats en una conferència organitzada per part de la SCP. 
 

- L’autor o autors lliuraran una ressenya del treball a la revista Pediatria 
Catalana, posterior a la finalització del treball. 

 

L’incompliment de les anteriors obligacions comportarà l'exigència de les 

responsabilitats que corresponguin, la denegació automàtica de l’ajut i a ser 

considerats candidats no elegibles per a futures convocatòries. 

Quan els resultats no siguin susceptibles de protecció dels drets de propietat 

intel·lectual o industrial, les publicacions científiques fruit de finançament 

concedit a l'empara d'aquesta convocatòria ha de estar disponible en accés 

obert, de conformitat amb l'article 37 de la Llei 14/2011, de 1 de juny. Les 

publicacions científiques han de seguir les normes internes de la SCP i, a més, 

en aquests i, en general, en la difusió dels resultats generats, s’ haurà 

d’esmentar que el projecte ha estat finançat amb aquesta ajuda en l'apartat 

d'agraïments. 

Els resultats s’exposaran pels seus autors a la IV Jornada de vacunes de 

la SCP del 2022. 

Article 6. Formalització de sol·licituds i termini de presentació 
 

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tots els termes de les 

bases  publicades, així com dels acords presos a posteriori per la SCP. 



Cal fer arribar la sol·licitud en un formulari standaritzat de recollida de dades i fet 

express   publicat    a    la    web    d    ela    Societat    i    de    GdT,    adreçat   

a scpediatria@academia.cat, adjuntant de tot el material que calgui 

acompanyar. Totes les presentacions de sol·licitud es faran exclusivament via 

correu electrònic (formulari) la documentació adjunta es pot enviar via correu 

electrònic o postal a la secretaria de la societat que n’acusarà la recepció. 

Es presentarà en format Word amb un màxim de 1.500 paraules. S’inclourà el 

títol, els autors/es, descripció del projecte, quin és el seu valor en originalitat i 

reproductibilitat, així com reflectir els àmbits a on es pot desenvolupar. Els 

autors estaran identificats únicament al primer full, amb el títol del treball, per 

permetre la seva avaluació a cegues. 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 de gener de 2020 al 01 de 

juny del 2020, fins a les 14:00. 

Article 7. Despeses subjecte de l’ajut. 
 

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinaran a cobrir despeses, 

sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte de recerca i 

pròpiament s'especifiquin en la sol·licitud. 

Article 8. Sol·licituds i documentació 
 

La forma i el termini de presentació de sol·licituds i la documentació està recollit 

per l'article 6 d'aquesta licitació. 

La documentació d'ajudes a projectes d'investigació és la següent: 
 

-Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat, signat per el /la IP i els 

col·laboradors. 

-Memòria científica-tècnica del projecte d’investigació segons model 

normalitzat del projecte i ha de respectar el contingut, format i extensió indicats 

en aquesta convocatòria . 

-Currículum normalitzat. Obligatòriament en format CVN del /la IP. 
 

- Declaració responsable del/la IP d'altres beques d'investigació aplicades o 

concedides  pel mateix projecte. 

Tanmateix es podrà requerir qualsevol altre informe complementari del 

sol·licitant, document o qualsevol altra dada que sigui necessària per a la 

resolució de l'expedient. 

Es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 

dades personals, en els termes legals marcats per la Llei Orgànica 15/1999, 

per correu electrònic a scpediatria@academia.cat 
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Article 9. criteris d'avaluació 
 

El tribunal estarà format per cinc membres de la SCP tres d’ells del GdT de 

Vacunes i un representant de Sanofi-Pasteur, amb veu però sense vot. 

La decisió del tribunal serà inapel·lable. 
 

Per a l’avaluació de sol·licituds es tindran en compte els següents criteris de 

valoració, sent 100 la màxima puntuació: 

A- Qualitat i interès científic del projecte , objectius i metodologia del 

projecte: (55 punts = 25+20+10). 

a) fins a 25 punts: objectius, impacte esperat i metodologia del projecte 

en relació amb el tema de la mateixa. 

b) fins a 20 punts: Pla segons els objectius proposats de treball i disseny 

d'investigació. 

c) fins a 10 punts: justificació de col·laboració per desenvolupar el 

projecte. 

B  -Adequació del pressupost a planificar activitats (15 punts). 
 

C- Interès i rellevància del projecte d’investigació: traslacionalitat i factibilitat 

dels resultats (30 punts). 

 

 
Article 10. Relació de seleccionats i publicació de la resolució 

 

10.1. Òrgan de selecció: L'òrgan de selecció de propostes candidates es 

compondrà de tres membres que pertanyen a la SCP. 

10.2. Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, el personal de la SCP 

redactarà el llistat provisional de sol·licituds admeses i no admeses per a 

avaluació, assenyalant en aquest últim cas, les causes que han determinat 

aquesta condició. Totes les resolucions i comunicacions d'interès pels 

sol·licitants es faran públiques a través de la web de la SCP. 

Per a les sol·licituds que no compleixin els requisits establerts, es fixarà un 

termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals per a la seva correcció, 

indicant, que, de no fer-se , es donarà per desistida la sol·licitud. Després de la 

data límit per a la rectificació, s’elaborarà la llista definitiva dels projectes 

admesos i no admesos. 



. MOLT IMPORTANT! El contingut del document de la memòria no es pot 

canviar i per tant no serà un document modificable. 

. Es pot declarar nul·la la convocatòria per incompliment de les condicions 

previstes en el mateix. 

La resolució de la convocatòria es farà púbica el 30 de setembre del 2020 a les 

12:00 

Hi haurà una cerimònia oficial d’entrega de la beca dins de la III 

Jornada de vacunes de la SCP al febrer del 2021. 

Article 11. Procediment de justificació 
 

La justificació de les subvencions es realitzarà mitjançant la presentació d'un 

informe final que detallarà la feina realitzada durant tot el període del projecte. 

L'informe final ha de reflectir les activitats desenvolupades. 

Qualsevol modificació del projecte inicial finançat cal sol·licitar-la prèviament a 

la realització de la mateixa. Des del GdT de Vacunes de la SCP es podrà 

aprovar o rebutjar l'esmena proposada. 

La memòria final signada haurà d'enviar-se per correu electrònic s’haurà 

d’enviar a scpediatria@academia.cat per garantir classificació i arxiu en el 

termini dels tres mesos següents a la finalització de l’ajut. 

. 
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