
 
 

Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu  

BEQUES DANIEL BRAVO: 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ESTADES CURTES AL 

ESTRANGER EN  INVESTIGACIÓ CARDIÒLOGICA  

BASES - Convocatòria 2013 

Objectiu  
 

Promoure el desenvolupament  de la recerca Cardiològica  a Catalunya.   

La Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu anuncia la primera convocatòria de dues (2) beques  

per a estades d’ entre 3 i 6 mesos per a la  col·laboració  en projectes i grups  d'investigació en 

ciència cardiovascular a  centres estrangers (Europa, Estats Units o Canadà)  de prestigi. 

Beneficiaris i terminis  
 

El personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de 

doctorat  i que facin recerca en qualsevol àmbit a Catalunya.   

Els centres d’acollida seran de lliure elecció realitzada pels  sol·licitants entre els Hospitals, 

Universitats i Instituts de Recerca amb línees de investigació cardiovascular i/o amb projectes 

dirigits al estudi del cor i les seves condicions.  

IMPORTANT: Es requereix una  carta de pre-acceptació del centre de destinació per al 

projecte presentat. 

Terminis:  

La convocatòria  queda oberta del  dia 15 de maig de 2013 fins el 15 de Juny de 2013.  

La resolució es farà pública el dia 15 de Juliol de 2013. 

L´ inici de la estada al estranger objecte de la beca no podrà ser posterior al 31 de 

Desembre de 2013. 

  



 
 

Dotació 
 

La beca tindrà una dotació bruta de 3.000 € mensuals més les despeses de desplaçament que 

hauran de ser aprovades per la FPDBA.  

Amb la dotació econòmica, el Becari  sufragarà l’ estada, l’assegurança mèdica i la manutenció  

durant el període de la beca.  

La Assignació Econòmica s’ abonarà en un compte bancari amb titularitat  del becat o becada 

de la següent manera:  

-El 80% a l'inici de l'estada. 

-El 20% al finalitzar la mateixa, prèvia presentació d’ un  certificat d'estada del centre receptor i 

l'informe final a la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu, que l’haurà  d’ aprovar. La Fundació 

podrà,  addicionalment, requerir una presentació al seu Patronat  un cop conclosa  l’ estada al 

estranger.  

Requisits dels investigadors sol·licitants. 
 

Poden beneficiar-se de les Beques per estades curtes en  investigació en cardiologia de la 

Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu les persones  que en la data de presentació de 

sol·licituds  compleixin els següents requisits:  

a) Estar en possessió d´ un títol universitari. 

b) Formar part del personal docent o investigador de les universitats, centres de recerca i 

fundacions hospitalàries del sistema català de recerca . 

c) Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.  

d) Conèixer  l’ idioma del país de destinació  així com tenir un  domini elevat  de l'anglès 

parlat i escrit.  

e) Acceptar i acomplir les condicions i requisits de la Beca 

 

Selecció i comunicació  
 

La Fundació  efectuarà una primer selecció entre les sol·licituds presentades, descartant 

aquelles que no s ajustin al requisits establerts en base a la documentació aportada (pe.  sense 

carta d’acceptació de la institució receptora)  

Posteriorment  el Grup de Treball de Recerca de la FPDBA  avaluarà la qualitat científica del 

sol·licitant, el projecte i institució on vol anar valorant  especialment  l’ adequació entre 

candidat/a al  projecte i institució de destinació. 



 
 

La decisió del Grup de Treball de Recerca de la FPDBA  serà inapel·lable i  secreta, i posarà fi al 

procés de selecció com a màxim un mes desprès de tancar el període de presentació de 

sol·licituds. 

La decisió  serà comunicada per mail als seus beneficiaris i posteriorment,  publicada a la 

pagina web de la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu.  Excepcionalment i a  proposta del 

Grup de Treball de Recerca de la FPDBA,   alguna o algunes de les beques ofertes podran ser  

declarades desertes  

Seguiment de les Beques 
 

Els becaris hauran de presentar al final de la seva beca un certificat d'estada i aprofitament del 

centre receptor així com un  informe final on es  detallaran les activitats realitzades, les 

possibles publicacions, comunicacions a congressos, cursos realitzats etc...  

En els articles publicats, comunicacions a congressos i altres resultats científics de l'estada, la 

persona becada estarà obligada al reconeixement de manera expressa de l'ajuda concedida 

per la Fundació Privada Daniel Bravo, així com enviar  una còpia del treball o comunicació  a la 

mateixa.   

La Fundació podrà,  addicionalment, requerir una presentació al seu Patronat  un cop conclosa  

l’ estada al estranger.  

 

Absència de vincle contractual 
 

La concessió i gaudi de la beca no constitueix en cap cas relació contractual o laboral o 

estatutària, ni implicacions ni cap compromís present ni futur amb la Fundació Privada Daniel 

Bravo  ni amb les  entitats on es realitzi l’ estada. 

Formulari de Sol · licitud 
 

Per poder optar a les beques, els interessats hauran de remetre el formulari de sol · licitud 

obtingut de la web de la Fundació (www.fundaciodanielbravo.org) degudament emplenat 

juntament amb copia de la carta de acceptació dea la direcció electrònica següent : 

beques@fundaciodanielbravo.org 

  

http://www.fundaciodanielbravo.org/


 
 

 

Protecció de dades  
 

En virtut del disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, l’informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades 

personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de “Fundació 

Privada Daniel Bravo-Andreu”, amb la finalitat de mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans 

electrònics, sobre qüestions relatives a la present beca. Vostè podrà revocar, en qualsevol 

moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu 

electrònic dirigit a beques@fundaciodanielbravo.org  o bé mitjançant un escrit dirigit a 

“Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu”, Carrer Hereter, núm.17 de  Sant Just Desvern  

acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.  

 

 


