29ª CONVOCATÒRIA BEQUES “DR. JOSÉ LUÍS BADA”
PER A LA FORMACIÓ DE METGES EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 2022

Presentació

L’any 1993, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va impulsar la creació de les
beques “Dr. José Luis Bada” per a metges cooperadors, amb l’objectiu principal de
promoure la formació mèdica de metges cooperants i per a millorar, en la mesura de
les seves possibilitats, les condicions sanitàries dels països en vies de
desenvolupament.
És voluntat del CoMB continuar contribuint al món de la Salut Global, la Cooperació
Internacional i l’Ajut Humanitari, a través d’aquesta i d’altres activitats, ajudant els
metges a formar-se en aquestes matèries.
Ens plau doncs convocar per l’any 2022 les Beques “Dr. José Luis Bada” per a la
formació de metges en matèria de Cooperació.

Objecte
L’objecte d’aquest programa de beques és donar suport econòmic a aquells metges que
vulguin cursar formació de postgrau (màsters, postgraus, cursos d’especialització, etc)
en matèries relacionades o aplicables al camp de la cooperació internacional, ja sigui en
centres de formació estatals o d’àmbit internacional, públics o privats.
També podran optar a beca aquells metges col·legiats que vulguin realitzar estades
formatives o docents en països en desenvolupament, o bé aquells metges de països en
desenvolupament que avalats per un metge col·legiat al CoMB vulguin fer formació o
estades formatives. Els objectius de les diferents activitats sempre hauran d’estar
relacionades i ser directament aplicables a l’àmbit de la cooperació.
Requisits
Els sol·licitants de les beques hauran de reunir els següents requisits:






Ser col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona, així com mantenir la
col·legiació, com a mínim, fins a la finalització del període de formació per al
qual es concedeixi la beca.
Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
No estar inhabilitat per a l’exercici de la professió.
Tenir els coneixements lingüístics necessaris per al bon aprofitament de la
formació en cooperació.
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Tenir formalitzada la sol·licitud d’admissió a la Universitat o Centre docent on
s’imparteixi la formació en cooperació, o bé, en el cas de les estades formatives,
la carta d’acceptació de la contrapart.
No seran admeses com a estades formatives les rotacions externes de la
formació especialitzada (MIR).
En cas de no estar col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona, acreditar tenir
nacionalitat d’algun dels països categoritzats per Nacions Unides com a Least
Developed Countries (LCD)1 o d’altres països que tinguin, o hagin tingut en el
passat, un vincle polític i econòmic amb l’ Estat Espanyol2. Específicament per
aquests sol·licitants no col·legiats, caldrà que:
o
o
o



El sol·licitant presenti l’aval d’un col·legiat que doni suport i avali la
formació o estada formativa d’aquest metge.
El col·legiat avalador estigui al corrent de pagament de les quotes
col·legials.
Pel que fa referència a la formació de postgrau, el col·legiat avalador no
formi part de l’equip de direcció o l’equip docent del programa de
postgrau que s’escaigui.

En el cas de realitzar activitats docents, s’hauran de desenvolupar a personal
sanitari sobre el terreny i en algun dels països categoritzats per Nacions Unides
com a Least Developed Countries (LCD)1 o d’altres països que tinguin, o hagin
tingut en el passat, un vincle polític i econòmic amb l’ Estat Espanyol2.

Dotació econòmica
La dotació econòmica de les beques és de 24.750,00€, aportats pel Col·legi de Metges de
Barcelona. La quantia màxima de les beques serà de 5.000€ cadascuna.

Condicions i terminis de lliurament d’instàncies
Les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud podran ser descarregades a
través de la pàgina web del CoMB www.comb.cat, un cop publicades les bases.
El formulari de sol·licitud així com la documentació que s’adjunti podrà lliurar-se
personalment a l’Oficina de Cooperació del CoMB, Passeig de la Bonanova, 47, 1a
planta de Barcelona, concertant cita prèvia al correu cooperacio@comb.cat , o bé ser
1

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, República Centre
Africana, El Txad, Comores, Rep. Democràtica del Congo, Djibouti, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Guinea,
Guinea Bissau, Haití, Kiribati, Rep. D.P. de Laos, Lesotho, Libèria, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritània, Moçambic, Myanmar, Nepal, Níger, Ruanda, Sant Tomàs i Príncep, Senegal, Sierra Leone,
Illes Salomó, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud, Timor Oriental, Togo, Tuvalu, Uganda, República Unida
de Tanzània, Vanuatu, Iemen, Zàmbia.
2
Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Filipines, Guatemala,
Guinea Equatorial, Hondures, Marroc, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, República Saharauí, Uruguai, Veneçuela, Xile.
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enviat per correu postal a la mateixa adreça. També podrà ser lliurada per una altra
persona la qual haurà d’aportar autorització expressa signada pel sol·licitant de la beca.
Les candidatures enviades per correu postal seran acceptades si arriben a la seu del
CoMB dins del termini de presentació establert en aquestes bases.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 20 de juny i finalitzarà l’11
d’octubre d’enguany, ambdós inclosos.
Les candidatures que no hagin presentat la totalitat de la documentació requerida per
aquestes bases dins del termini esmentat (del 20 de juny a l’11 d’octubre de 2022) seran
desestimades.
La data de matriculació de la formació o l’inici de l’estada formativa a realitzar haurà
de coincidir amb l’any de la convocatòria de la beca que se sol·licita o l’any posterior.
Els sol·licitants que desitgin optar a la concessió d’una beca hauran de presentar la
següent documentació:













Formulari de sol·licitud degudament emplenat.
Currículum Vitae amb fotografia recent de mida carnet i amb bona resolució,
acompanyat de documentació acreditativa. Aquest CV en cap cas serà superior
a tres folis, i s’haurà de concentrar en aquells aspectes més rellevants i
relacionats amb el món de la cooperació.
Carta expressant els motius que han portat al sol·licitant a realitzar aquests
estudis. En aquesta carta caldrà explicitar clarament l’encaix i coherència de la
formació o estada formativa per a la qual es sol·licita la beca en la trajectòria
professional, així com l’aplicabilitat esperada de la formació en futures
activitats de cooperació. Aquesta carta no podrà ser superior a un foli.
Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura/grau en
Medicina.
Declaració del metge avalador de la candidatura que certifiqui la formació del
metge sol·licitant (en cas de metges no col·legiats)
Certificat de nacionalitat o passaport (en el cas de metges no col·legiats).
Fotocòpia compulsada de la matrícula d’inscripció als estudis o bé, carta de
sol·licitud d’admissió al centre d’estudis.
En els cas d’estades formatives o docents, caldrà aportar:
o Informe que inclogui una descripció de l’estada formativa o docent: nom
del centre, durada de l’activitat formativa o docent, objectius, funcions i
dedicació horària.
o Programa docent que es rebrà o s’impartirà.
o Pressupost detallat incloent: allotjament, manutenció, transport,
matrícula o taxes, visat, altres.
o Carta d’acceptació de la contrapart.
En cas d’estar percebent altres ajuts o ingressos econòmics per a la mateixa
activitat formativa o docent, notificació conforme aquesta s’està percebent.
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En cas de no estar percebent cap altre ajut o ingrés econòmic per a la mateixa
activitat formativa o docent, declaració jurada personal conforme no s’està
percebent. No és necessari que aquesta declaració jurada estigui signada
notarialment.
En cas d’estar realitzant en l’actualitat activitats relacionades amb cooperació
internacional, se sol·licita la presentació d’un informe o acreditacions de les
activitats esmentades per part de l’entitat corresponent. Aquest informe no
podrà ser superior a 2 folis.

Si la Comissió Avaluadora ho estimés oportú, durant el procés de valoració de
candidatures, el candidat pot ser convocat a realitzar una entrevista personal o
telefònica amb un o més membres de la Comissió Avaluadora.
La presentació de la sol·licitud suposarà l’acceptació de les bases de la convocatòria així
com la seva resolució.

Criteris, calendari i procediment d’adjudicació
L’avaluació de les sol·licituds presentades així com la selecció i adjudicació de les
beques serà realitzada per una Comissió Avaluadora. Aquesta Comissió Avaluadora
estarà formada per 6 membres:




Un membre de la Junta de Govern del CoMB.
Quatre metges de reconegut prestigi en matèria de cooperació.
Cap de l’Oficina de Cooperació del CoMB, amb el rol de proporcionar
l’assessorament tècnic al procediment i sense dret a vot.

Per a formar part de la Comissió Avaluadora, els seus membres signaran una
declaració de conflicte d’interessos.
La selecció de candidats a beca i les quanties adjudicades als sol·licitants seleccionats
serà realitzada d’acord amb els següents criteris orientatius generals:







Idoneïtat i adequació del contingut del programa o estada formativa a l’objecte
de les beques.
Expedient acadèmic.
Experiència prèvia en el camp de la Cooperació Internacional.
Aplicabilitat / incidència de la formació o estada formativa en activitats de
cooperació.
No haver estat beneficiari de les Beques Bada en convocatòries anteriors.
No estar percebent altres suports o ajuts econòmics per a l’activitat formativa
per a la qual se sol·licita la Beca.

Es valorarà especialment la presentació de candidatures relacionades amb estades
formatives i projectes docents sobre el terreny.
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La Comissió Avaluadora es reunirà, resoldrà sobre cadascuna de les sol·licituds
presentades i notificarà la resolució als sol·licitants en un termini màxim de 30 dies
hàbils, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
La resolució adoptada per la Comissió Avaluadora serà de caràcter inapel·lable.
Les beques podran ser declarades desertes total o parcialment i el seu import serà
acumulable per a l’any següent.
El CoMB podrà sol·licitar la devolució de la quantia de les beques si es confirma: un
falsejament de les dades; un aprofitament insuficient dels estudis; unes qualificacions
negatives o informes negatius per part de la Universitat o Centre de realització dels
estudis; en el cas d’estades formatives, informe negatiu per part de l’entitat
organitzadora de l’estada. A tal efecte, el receptors de les beques podran ser requerits
per la Comissió Avaluadora per a acreditar el correcte ús de la beca concedida.

Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les beques hauran de comunicar per e-mail a l’Oficina de
Cooperació del CoMB (cooperacio@comb.cat) l’acceptació de la beca, en els tres dies
hàbils següents a rebre la notificació que han estat becats. Si el CoMB no rebés
aquesta comunicació de confirmació en els termes i termini esmentats, entendrà que
el beneficiari de la beca hi renuncia, i aquesta serà declarada deserta.
Els beneficiaris de les beques hauran de presentar a la Comissió Avaluadora un
certificat expedit per la Universitat o Centre on hagi realitzat la formació que acrediti
les qualificacions obtingudes o, en el cas d’estades formatives, informe sobre
desenvolupament de tasques. La presentació de l’esmentat certificat haurà de lliurar-se
en el transcurs dels 90 dies hàbils següents a la finalització dels estudis o estada
formativa.
Els beneficiaris, si s’escau, i a petició del CoMB, hauran de realitzar una intervenció
durant l’acte de lliurament de les beques de l’any següent on exposaran breument la
seva experiència en relació l’objecte d’ajut.
Els beneficiaris autoritzen el CoMB a fer difusió dels resultats i es comprometen a
col·laborar en tota acció de difusió en benefici de les beques.

Forma de pagament i lliurament de les beques
El pagament de les beques es realitzarà mitjançant transferència bancària o xec bancari
nominatiu en dos terminis. El primer pagament correspondrà a un 60% de l’import
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concedit i serà abonat en el termini de 60 dies naturals des de la resolució de la
convocatòria. En el cas d’estades formatives o formacions no iniciades en el moment de
la resolució de la convocatòria, el desemborsament econòmic inicial del 60%, no serà
efectiu fins a tenir constància de la matrícula efectiva, o bé de l’inici efectiu de l’estada
formativa.
El 40% restant s’abonarà un cop finalitzats els estudis i amb posterioritat a la
presentació del certificat que acrediti les qualificacions obtingudes durant el període de
formació o a l’informe sobre desenvolupament de tasques en cas de les estades
formatives. Aquest informe s’enviarà a la Comissió Avaluadora de les beques per la
seva valoració del compliment i rigor d’acord amb les bases de la convocatòria.
Sobre l’import atorgat als perceptors de les beques, el CoMB aplicarà les retencions
fiscals que corresponguin d’acord amb la normativa vigent. És per això que les
quantitats efectivament percebudes pels guanyadors de les beques poden no
correspondre’s amb les quantitats atorgades pel CoMB.
El termini per reclamar el cobrament de l’esmentat 40% acabarà al cap de 2 anys de
la finalització dels estudis. Més enllà d’aquesta data, el beneficiari no podrà
reclamar cap quantitat. Els imports vençuts i no reclamats de les beques d’anys
anteriors s’afegiran a la dotació econòmica de la convocatòria de les beques de l’any
següent.
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