Beca de Comunicació
de la Societat Catalana de Cardiologia
1. PROPÒSIT
Aquest document té el propòsit de descriure el procediment per atorgar una beca per un soci de la
SCC que dugui a terme un projecte d’estudi i de col·laboració en la difusió d’imatge i informació de la
Societat cap als socis, els professionals, els mitjans i la ciutadania.

2.OBJECTIU
L’objectiu d’aquest procediment és investigar i definir un procediment de comunicació per a la Societat
Catalana de Cardiologia, col·laborar amb la difusió i la informació de la Societat, amb l’objectiu de
donar visibilitat a la nostra especialitat.

3. DEFINICIÓ I DOTACIÓ DE L’AJUT
Impulsar la creació d’una figura que investigui, faci proves inicials, difongui i analitzi els resultats obtinguts
en la difusió i la imatge de la societat a tots els professionals, ciutadania i mitjans.
Dotació: 7.500 €.

4. DEFINICIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE
-

Analitzar el tipus de informació a difondre
Estudiar i fer els assajos necessaris en relació a les diferents vies de difusió per a cada línia
comunicativa.
Difondre informació en la web
Difondre informació al Twitter
Mantenir i difondre canals audiovisuals o xarxes socials que la Societat consideri; Youtube,
Vimeo, Instragram, etc
Presentar l’estudi dels resultats obtinguts
Assistir a les reunions de Juntes Directiva que es consideri

5. PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DELS CANDIDATS
Durant el mes de Juny de cada any s’obrirà una convocatòria als nostres socis que s’anunciarà al web
de la SCC i es difondrà per correu electrònic a tots els socis de la Societat Catalana de Cardiologia.
La convocatòria romandrà oberta fins el 30 de juny de l’any 2020.
Els candidats hauran de presentar una proposta documentada per optar a la Beca de Comunicació de
la Societat Catalana de Cardiologia, enviant-la per correu electrònic a sccardiologia@academia.cat .
La valoració de la idoneïtat dels projectes dels candidats serà realitzada pels membres de la Junta
Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable.

La valoració i proposta de resolució s’efectuarà durant el mes de juliol del mateix any de la
convocatòria, emetent-se la resolució final com a molt tard passats 30 dies naturals des de la data de
tancament de la convocatòria.
En cas que cap dels projectes dels candidats presenti els requisits exigibles, la convocatòria pot declararse deserta.

6.CONDICIONS DE L’AJUT
S'atorgaran una beca de 7500 €
No és incompatible amb altres beques o ajuts rebuts per la societat.
La dotació es farà efectiva immediatament després d’emetre’s la resolució de la següent manera*:
-

25 % de la beca a l’adjudicació

-

25 % de la beca als 3 mesos posterior a l’adjudicació

-

25 % de la beca als 6 mesos posteriors a l’adjudicació (sempre i quan la valoració prevista en el
punt 10 sigui positiva)

-

25 % de la beca als 9 mesos posteriors a l’adjudicació

A l’import de l’ajut s’aplicaran les disposicions fiscals vigents al moment de concedir-se.
*Tots els pagaments estan subjectes al compliment amb el desenvolupament del projecte.

7.REQUISITS I DOCUMENTACIÓ DELS CANDIDATS
Els requeriments que cal complir per optar a la Beca de Comunicació són::
(*)

Adjuntar el títol acadèmic corresponent

(*)

Ser soci de la Societat Catalana Cardiologia en el moment que es faci pública la convocatòria
de l’ajut i estar al corrent de pagament.

8.DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Dades personals: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon mòbil, i adreça
electrònica. Dades professionals: posició, servei, i hospital, centre mèdic o
institut de recerca.
-

Currículum vitae normalitzat

-

Proposta escrita del projecte.

-

Enviar tota la documentació al correu electrònic: sccardiologia@academia.cat

9. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR DE LA BECA
La resolució de la convocatòria es farà pública com a màxim, 30 dies després de la data de finalització
de la convocatòria
La secretaria ho comunicarà per correu electrònic al guanyador.

10.SEGUIMENT DE LA BECA
- La beca tindrà una duració d’un any
- La societat es reserva el dret, al final del primer semestre de la concessió de fer una valoració de
l’evolució del projecte i donar per finalitzada la beca
- La beca es pot suspendre immediatament en el cas d’incompliment greu de la beca segons consideri
la Junta Directiva de la SCC
- Tota la informació que es faci en nom de la SCC serà de caràcter científic o divulgatiu evitant-se
totalment temes en referència a política, religió o altres tipus d’informació que entrin en conflicte amb
les bases d’una Societat científica.

