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Resolució del Coordinador dels Programes de Doctorat “Medicina i Recerca 
Translacional”, de 30 de setembre de 2019, per la qual es convoquen ajuts per a  la 
realització d’estades de recerca a l’estranger durant el curs 2019-20 per a fomentar la 
menció de Doctor Internacional per a alumnes dels Programes de Doctorat “Medicina i 
Recerca Translacional” 
 
Per tal de potenciar la qualitat dels esmentats programes de doctorat i atesa la importància 
d’incrementar la mobilitat dels nostres doctorands, la Comissió Acadèmica del Programa ha 
estimat destinar els recursos que li han estat concedits per a reforçar aquest objectiu, i en 
conseqüència 
 
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar  ajuts per a la realització d’estades de recerca a l’estranger durant el curs 
2019-20  per a alumnes del Programa de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional” 
 
Segon. - Destinar a aquesta convocatòria l’import de 44.101,76 €, havent estat efectuada la 
reserva de crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la present 
convocatòria, a càrrec del pressupost assignat al Programa de Doctorat, aplicació pressupostària 
D/482000900/C2019G/G00 PD0HDK10 i D/482000900/R2018G/G00 PD0HDK10 
 
 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a l’adreça Internet 
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/convocatoria.htm 
 
 
 
 
 
Jordi Vila Estapé 
Coordinador del Programa de Doctorat 
“Medicina i Recerca Translacional” 
Barcelona, a 8 d’octubre de 2019 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades poden interposar  

recurs d’alçada davant aquest mateix òrgan o davant el Rector. El recurs es podrà interposar en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la publicació de 

la resolució, segons el que estableix l’article 121 i 122 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. També 

podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTADES  DE RECERCA A 
L’ESTRANGER  PER A FOMENTAR LA MENCIÓ DE DOCTOR INTERNACIONAL DURANT EL 
CURS 2019-20 
 
 
1. Convocatòria  
 
Es convoquen un màxim de 10 ajuts, sempre que hi hagi els candidats suficients amb la 
puntuació mínima necessària, per a estades de Recerca a l’estranger durant el curs 2019-2020 
per a alumnes matriculats en el Programa de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional” 
 
L'import de cada ajut serà de 4.410,00 € (bruts) i el pagament s’efectuarà directament a les 
persones interessades. 
 
2. Requisits  
 
Estar matriculat en el Programa  de Doctorat  “Medicina i Recerca Translacional”  de la Universitat 
de Barcelona durant el curs 2019-20 
 
Realitzar una estada a l’estranger de com a mínim 3 mesos, acreditada per l’acceptació de la  
Institució on es realitzarà  
 
Compromís de presentar la tesi per a l’obtenció de la menció de Doctor Internacional 
 
3. Sol.licitud i documentació 
 
3.1. Impresos. Els impresos de solꞏlicitud estaran a disposició dels interessats a la Secretaria 
d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Casanova, 143), i a 
l’adreça Internet: 
 
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/solicitud.pdf 
 
3.2. Documentació. Les solꞏlicituds segons l’imprès normalitzat que s'adjunta com annex 2 a la 
present convocatòria inclouran: 
 
a) Currículum del solꞏlicitant, degudament justificat. Cal presentar fotocòpia dels justificants dels 
mèrits consignats. 
 
b) Document d’acceptació de la Institució on es farà l’estada 
 
c) Memòria dels objectius i pla de treball (1 pàgina) 
 
d) Informe del Director de la tesi justificant la conveniència de l’estada per al desenvolupament de 
la tesi 
 
e) Signatura del compromís de presentar la tesi per a l’obtenció de la menció de Doctor 
Internacional (s’inclou a l’imprès de solꞏlicitud) 
 
 
4 .Valoració de presentació de solꞏlicituds 
 
4.1. Lloc de presentació de les solꞏlicituds. Les solꞏlicituds s'han de presentar a la Secretaria 
d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, carrer Casanova, 143. 



 

08036 Barcelona, amb horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h o a qualsevol dels registres 
de la Universitat de Barcelona 
 
També es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
4.2. Termini de presentació de les solꞏlicituds: del 10 d’octubre al 8 de novembre de 2019, 
ambdós inclosos. 
 
 
5. Avaluació de les solꞏlicituds 
 
Les solꞏlicituds seran avaluades per una Comissió Tècnica nomenada per aquesta finalitat la qual 
les ponderarà segons els criteris establerts per a la concessió: 
 
- El currículum del solꞏlicitant: fins a 5 punts 
 
- Justificació del benefici de l’estada per a l’elaboració de la tesi doctoral: fins a 5 punts 
 
La Comissió Tècnica estarà integrada pel President o  la Presidenta de la Comissió Acadèmica 
del Programa  de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional” i 3 membres de la Comissió 
Acadèmica dels Programes de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional” nomenats per la 
Presidenta. 
 
Si la Comissió observa defectes materials corregibles en la documentació o informació 
presentada per algun solꞏlicitant, concedirà un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, per tal que aquests 
esmenin els defectes observats. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà amb data 
14 de novembre de 2019 i la d'admesos i exclosos definitiva amb data 28 de novembre de 
2019. La publicació de les llistes d’admesos i exclosos (provisional i definitiva) es farà a l'adreça 
Internet:  
 
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/provisional.pdf  pel que fa a la llista 
provisional d'admesos i a  
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/definitiva.pdf  pel que fa a la llista 
definitiva d'admesos  
 
Durant el període d'examen de les solꞏlicituds, la Comissió Tècnica podrà demanar als 
solꞏlicitants tots els aclariments que consideri oportuns. 
 
L'ocultació, frau o falsejament de les dades o documentació aportada implicarà la no concessió 
de l'ajut, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. 
 
6. Resolució 
 
La Comissió Tècnica farà la valoració dels candidats segons els criteris per a la concessió fixats 
en els annexos corresponents de la present convocatòria, elaborarà un llistat de tots el candidats 
per ordre de puntuació i presentarà una proposta de concessió dels ajuts en favor dels candidats 
que hagin obtingut les millors puntuacions, sempre que hagin superat els 5 punts. El Secretari de 
la Comissió Tècnica redactarà un acta de la sessió, que haurà de signar, amb el vist-i-plau del 
President. 
 
La Comissió Tècnica, en el termini màxim de 8 dies a partir de l'endemà de la publicació de la 
llista d'admesos definitiva , elevarà les solꞏlicituds presentades, amb la documentació que 
s'adjunti, l'acta de la sessió i les propostes de concessió dels ajuts al President de la Comissió 



 

Acadèmica del Programa  de Doctorat  “Medicina i Recerca Translacional”. En el termini màxim 
de 5 dies, el President de la Comissió Acadèmica del Programa  de Doctorat  “Medicina i Recerca 
Translacional” resoldrà la concessió dels ajuts. La resolució es publicarà a l'adreça Internet: 
 
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/resolucio.pdf 
 
 (publicació com a màxim el dia 13 de desembre de 2019)   
 
Igualment, es comunicarà als adjudicataris 
 
Les solꞏlicituds dels aspirants que no hagin obtingut ajut restaran en llista de espera , ordenada 
per ordre de puntuació. En cas de produir-se la renúncia d’algun dels aspirants proposats, 
s’atorgarà l’ajut al següent candidat de la llista d’espera i se li comunicarà directament per escrit 
la resolució de concessió. 
 
 
7.Obligacions del adjudicataris 
 
Els beneficiaris dels ajuts, en finalitzar l’estada objecte de l’ajut, hauran d'enviar al President de la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional”, un informe 
relatiu al desenvolupament de la investigació, l'aprofitament i els aspectes més destacats del seu 
treball, en el qual consti el vist-i-plau del director de la tesi.  En el cas que el beneficiari no lliurés 
l’informe de l’estada, el lliurés defectuosament (manca de signatura del director de la tesi, 
contingut insuficient...), o quan la Comissió Tècnica consideri que els fons rebuts no s’han 
destinat satisfactòriament a l’objecte de l’ajut, la Comissió Tècnica un cop instruït el corresponent 
expedient, amb audiència de l’interessat, proposarà al President de la Comissió Acadèmica del 
Programa  de Doctorat  “Medicina i Recerca Translacional” la revocació de l’ajut. 
 
Qualsevol variació en les circumstàncies laborals o acadèmiques haurà de ser comunicada al 
President de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Medicina i Recerca 
Translacional” 
 
8. Incompatibilitats. Aquest ajut és incompatible amb les ajudes per estades a l’estranger 
convocades per altres entitats públiques o privades. . 
 
9.Acceptació de l’ajut 
 
En el termini de 10 dies des de la publicació (notificació) de la resolució d’adjudicació dels ajuts, 
els beneficiaris hauran de lliurar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut (Casanova, 143) el document que se’ls enviarà en el moment de la 
comunicació on signaran l’acceptació de l’ajut i en el qual constaran les seves obligacions.( 
aquest model estarà també a Internet a la pàgina WEB) 
 
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/ajuts/aceptació.pdf 
 
10. Aclariments 
 
És competència del President de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Medicina i 
Recerca Translacional” l'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquesta convocatòria. 
 
11. Assegurances. 
 
Aquest ajut no inclou cap assegurança mèdica. Serà responsabilitat del solꞏlicitant tenir garantida 
l’assistència mèdica i d’accidents a l’estranger. Quals els beneficiaris siguin personal investigador 
predoctoral en formació i realitzin la seva estada en un país de la Unió Europea, hauran d’omplir 



 

el document TA300 de la Seguretat Social, passar per la Unitat de Personal Acadèmic per a la 
seva signatura i lliurar-lo a qualsevol administració de la Tresoreria de la Seguretat Social. Així 
mateix els beneficiaris que realitzin la seva estada en un país que no pertany a la Unió Europea 
hauran de disposar d’una assegurança de caràcter privat.  
 
 
Jordi Vila Estapé 
Coordinador del Programa de Doctorat “Medicina i Recerca Translacional” 
Barcelona, a 8 d’octubre de 2019 


