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El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), mitjançant la Junta comarcal d’Osona convoca per aquest any 2021 la trenta-novena edició dels Premis Sanitat Osona (PSO). Amb
aquests Premis es pretén revertir en una millora dels resultats de salut dels usuaris particulars i la població en general, amb especial èmfasi en la millora de l’efectivitat i eficiència dels serveis.

1 Convocatòria
Queda oberta la convocatòria en les quatre categories detallades, amb l’objectiu de
premiar els treballs mèdics, epidemiològics i/o de recerca que tractin aspectes teòrics i
pràctics de la salut a la comarca d’Osona:
- Treballs inèdits
- Treballs publicats
- Treballs de recerca sobre el càncer
- Borsa de formació per a residents
Podran optar-hi tots els metges i metgesses col·legiats al CoMB, que visquin i/o treballin
a la comarca d’Osona. Poden optar de forma individual o bé de forma col·lectiva, és a dir
formant un equip de treball. També podran optar-hi les Societats Professionals inscrites
al registre del CoMB. En el cas de la Borsa de formació per a residents, podran participarhi els metges i metgesses residents que estiguin en formació a la comarca d’Osona, de
segon any fins l’any anterior a finalitzar la seva residència.
Queden exclosos de la convocatòria els metges que siguin membres de la Junta comarcal d’Osona del CoMB.
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Presentació dels treballs
Els treballs objecte de la convocatòria, hauran de ser presentats de forma presencial a
la seu del CoMB (Passeig Bonanova 47 – Barcelona), o a les seves delegacions a Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic. Els treballs també podran presentar-se mitjançant correu
electrònic a l’adreça pso@comb.cat.
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Termini de presentació
El termini de presentació de treballs finalitzarà el proper 10 de setembre de 2021. En el
cas de la categoria de la Borsa de Formació per a Residents el termini finalitzarà el 4 de
juny de 2021. El format de presentació haurà de seguir l’estipulat en les presents Bases.
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4 Format de la presentació
Els treballs podran ser redactats indistintament en català, castellà o anglès. En aquest
darrer cas però, serà necessari aportar una còpia de l’abstract degudament traduïda.
L’extensió màxima serà de 50 pàgines mida DIN A4, correlativament numerades, escrites en una sola cara i a doble espai, en programa Word amb lletra tipus Arial o similar,
utilitzant una mida de lletra de 12 punts i interlineat senzill.
La informació haurà d’exposar-se de manera clara, ordenada i completa, evitant abreviatures, i ometent tota referència a dades de persones o imatges, així com qualsevol
informació identificativa. Si es considera oportú, es poden afegir taules i/o figures.
El treball s’entregarà en dos sobres o si es fa per correu electrònic en dos e-mails. En el
primer sobre o e-mail hi haurà el treball original sense cap signatura ni referència personal. En el segon sobre o e-mail, es faran constar les dades personals i de contacte de
l’autor/autors així com les indicacions PREMIS SANITAT OSONA. Convocatòria any 2021,
i detallant la categoria en què es vol participar.
En el cas de la categoria de Treballs Publicats, serà necessari entregar un exemplar de la
revista i/o llibre on s’hagi publicat el treball, o bé una fotocòpia junt amb la portada de
la revista i/o llibre, detallant la pàgina que identifica la publicació, l’editorial i el número
i data de l’edició.
En el cas de la Borsa de formació per a Residents, es participarà mitjançant la presentació d’un treball o un cas clínic vinculat a l’àmbit de l’especialitat en la que s’estigui
formant. Aquest treball o cas clínic haurà d’exposar-se en una jornada oberta a tots els
companys que s’organitzarà a la delegació de Vic del CoMB, en una data per determinar.
Si degut a la situació de la pandèmia per COVID-19 no és possible realitzar l’acte, informarem puntualment sobre el procediment d’entrega del guardó.
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Jurat
Per valorar els Treballs inèdits, publicats, i de recerca sobre el càncer, el Jurat estarà format per un representant de les següents entitats:
- Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona
- Ajuntament de Vic
- Consorci Hospitalari de Vic-Hospital Universitari de Vic
- Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
- Institut Català de la Salut (Catalunya Central)
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- Junta comarcal d’Osona del CoMB
- Osona Contra el Càncer
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Facultat de Medicina)
Per valorar la Borsa de formació per a residents, el jurat estarà format per un representant de les següents entitats:
- Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona
- Consorci Hospitalari de Vic-Hospital Universitari (tutor dels residents)
- Entitats de Base Associativa (Responsable de la Unitat docent UDACEBA)
- Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (tutor dels residents)
- Institut Català de la Salut (Responsable de la Unitat docent - Catalunya Central)
- Junta comarcal d’Osona del CoMB
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Facultat de Medicina)
El Jurat podrà declarar el Premi desert si els treballs presentats no assoleixen la qualitat suficient per fer-los mereixedors del guardó, i aquesta i altres decisions seran
inapel·lables i no es permetrà la interposició de cap mena de recurs o reclamació.

6 Veredicte i lliurament del premI
El Jurat emetrà el seu veredicte tenint en compte la metodologia emprada i la claredat
en l’exposició dels objectius, resultats i conclusions, valorant també que el treball aporti
aspectes innovadors i que l’àmbit de realització sigui comarcal.
La decisió del Jurat no es donarà a conèixer amb caràcter previ, es donarà a conèixer en
la Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià, que tindrà lloc a Vic, el 24 de setembre de 2021.
El guanyador haurà de recollir el Premi personalment, o bé per persona delegada prèvia
autorització per escrit. Si degut a la situació de la pandèmia per COVID-19 no és possible
realitzar l’acte, informarem puntualment sobre el procediment d’entrega del guardó.
Transcorreguts 30 dies des de l’anunci del veredicte i sense que el premiat manifesti la
voluntat d’acceptar el Premi, s’entendrà que renuncia al mateix sense dret a cap tipus de
compensació.
En cas de renúncia, el Premi podrà ser destinat pel CoMB a la societat científica més
afí a la matèria objecte del treball premiat o, alternativament, passarà a incrementar la
dotació que cada any el CoMB destina per la convocatòria de les Beques Dr. José Luis
Bada, amb l’objectiu de promoure la formació mèdica de metges cooperants i per ajuda
humanitària.
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Premi i pagament
El Premi es convoca l’any 2021 amb una dotació de 9.400€.
- Treballs inèdits (dotats pel CoMB): 3.000€.
- Treballs publicats (dotats pel CoMB): 2.400€.
- Treballs de recerca sobre el càncer (dotats per Osona Contra el Càncer): 3.000€.
- Borsa de formació per als residents (dotats pel CoMB i l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona): 500€ per la categoria de treballs, i 500€ per la categoria de casos
clínics.
En cap cas el Premi podrà consistir en un pagament en espècie, ni donarà lloc a cap altra
compensació alternativa.
El premi està subjecte a la legislació fiscal vigent en cada moment. El CoMB aplicarà la
retenció per IRPF o altre impost que legalment correspongui. Qualsevol càrrec o impost
que generi el premi serà a càrrec del premiat.
El premi serà abonat pel CoMB en un termini màxim de 30 dies des del veredicte del
Jurat, en el compte corrent de pagament de les quotes col·legials. En cas de treballs
col·lectius o presentats per una Societat Professional inscrita al CoMB, l’import del Premi serà abonat pel CoMB repartint el mateix a parts iguals entre tots els membres de
l’equip de treball.
La data límit de cobrament serà el 31 de desembre de 2021.
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Protecció de dades personals
Els treballs presentats no podran contenir dades personals de cap tipus i les imatges
presentades, en cap cas, hauran de permetre la identificació de persones.
Les dades personals dels participants seran tractades pel CoMB amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present convocatòria del Premi. Els participants podran
exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament
de les dades davant del Responsable del tractament: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal,
email dpo@comb.cat o a través de l’App MetgesBarcelona.
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9 Propietat intel·lectual i drets d’autor
El/s participant/s serà titular dels drets d’autor del treball presentat, exonerant al CoMB
de qualsevol responsabilitat sobre qualsevol reclamació que pugui sorgir a resultes de
l’autoria de les obres o treballs presentats.

10 Acceptació de bases i condicions
La participació en la present convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases i
condicions i la decisió inapel·lable del jurat.

Barcelona, febrer de 2021

Ressenya presentada pel Dr.
Climent Campà de Vic, sobre les
malalties agudes de la ciutat, l’any
1854.
Font: CoMB (Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut).
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