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1/ Descripció

Els Contractes de Recerca Avançada Fundación 
BBVA-Hospital Clínic de Barcelona estan destinats 
a especialistes de les Ciències de la Salut, amb 
experiència en recerca, que desitgin aprofundir 
la seva especialització científica mitjançant el 
desenvolupament d’un projecte específic a les àrees 
d’Oncologia o de les Malalties Neurodegeneratives.

Aquests contractes, que seran convocats anualment 
durant tres anys i que estan orientats a un perfil 
d’excel•lència, porten els noms dels doctors Joan 
Rodés i Josep Baselga, com a reconeixement a dues 
figures particularment innovadores i transformadores 
de la biomedicina, amb múltiples contribucions que 
segueixen vives avui en nombroses facetes de la millor 
clínica i recerca translacional avançada. 

2/ Objecte

Es concediran dos contractes de recerca a dos profes-
sionals que tinguin un marcat perfil de recerca clínica i/o 
translacional, un d’ells en l’àrea de l’Oncologia i l’altre en 
les Malalties Neurodegeneratives. 

El projecte de recerca serà de naturalesa clínica i/o 
translacional i es desenvoluparà de forma coordinada a 
l’Hospital Clínic i un centre estranger de referència, se-
leccionat de comú acord amb el cap de servei d’Onco-
logia Mèdica o Neurologia (segons el tema del projecte) 
de l’Hospital Clínic. 

La durada del contracte de recerca serà de 3 anys i com-
portarà l’estada al centre estranger seleccionat per un 
període d’entre 1 i 2 anys.  

3/ Sol•licitants

Els sol•licitants seran persones físiques de nacionalitat 
espanyola, amb independència del seu lloc de residència, 
o no nacionals amb una residència a Espanya estable 
o de llarga durada, amb una trajectòria de recerca 
científica en l’àmbit clínic i/o translacional que 
demostri especial interès per la recerca en Oncologia o 
en les Malalties Neurodegeneratives. 

En el moment de la sol•licitud, el candidat haurà de 
tenir una edat inferior a 40 anys, ser especialista en 
algun dels àmbits de les Ciències de la Salut i no haver 
transcorregut més de 5 anys des de la finalització de la 
seva formació sanitària especialitzada. Haurà d’haver 
finalitzat la seva tesi doctoral i disposar del títol de 
doctor. 

Els caps dels serveis d’Oncologia Mèdica i de 
Neurologia de l’Hospital Clínic designaran un tutor, el 
qual serà un destacat professional de l’esmentat centre, 
que supervisarà el desenvolupament del projecte, 
participant a la selecció i contacte amb els centres 
estrangers associats a la recerca a desenvolupar.

4/ Dotació 

Cada contracte de recerca estarà dotat amb un import 
de 100.000 euros anuals. Es distribuiran en 65.000 
euros de salari brut i 35.000 euros per finançar les 
despeses de desplaçament i allotjament, així com 
l’adquisició de material fungible i altres despeses 
associades al projecte que siguin necessàries per a 
l’execució del mateix. Aquestes despeses hauran de 
ser detallades i justificades a la memòria del projecte
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5/ Sol•licitud

La sol•licitud incorporarà la següent documentació:

1.  Imprès de sol•licitud degudament emplenat i signat
pel sol•licitant, que inclou:

- Dades personals

• Nom i cognoms

• DNI/Passaport  (Adjuntar còpia del documento)

• Data de naixement

•  Nacionalitat: en cas de sol•licitants no nacionals
aportar la documentació que acrediti la seva
residència estable o de llarga durada a Espanya:
certificat de Registre de la Unió, targeta
d’identitat d’estranger, targeta d’autorització
per a la residència d’acord amb la Llei 14/ 2013
de 27 de setembre de suport als emprenedors
i la seva internacionalització i certificat històric
d’empadronament, segons procedeixi.

•  Data de finalització de la Formació Sanitària
Especialitzada

• Especialitat  (Adjuntar còpia del títol d’especialista)

•  Data d’obtenció del títol de doctor (Adjuntar còpia
del títol o acreditació d’haver sol•licitat l’expedició
del títol de doctor)

- Dades de contacte

• Adreça postal

• Telèfon

• Adreça de correu electrònic

-  Àrea a la que opta: “Oncologia” o “Malalties 
Neurodegeneratives”

-  Motivació  per la que presenta la sol•licitud (màxim
1000 caràcters amb espais)

2.  Curriculum Vitae generat de forma automàtica des
de l’editor CVN de la FECYT-Ministerio de Ciencia e
Innovación.

3.  Una carta de referència d’un investigador o expert
del respectiu camp que tingui un coneixement
directe de les contribucions del sol•licitant. Aquesta
carta haurà de ser tramesa directament pel seu
signant a l’adreça de correu electrònic
ayudas-investigacion@fbbva.es abans del
tancament del termini de presentació de
sol•licituds..

4.  Projecte de Recerca a desenvolupar seguint el
format que es proposa.

6/ Termini i modalitat 
de presentació de 
sol•licituds 

El termini de presentació de sol•licituds serà del 15 
d’octubre de 2021 al 15 de desembre de 2021, a las 
18:00 h, hora peninsular espanyola. 

Els sol•licitants podran emplenar la sol•licitud i acom-
panyar la documentació requerida en idioma espanyol, 
català o anglès.

Totes les sol•licituds es presentaran a través de l’adreça 
de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es 
indicant a l’assumpte del missatge el nom del sol•licitant. 
Si la sol•licitud contingués errors esmenables, la 
Fundación BBVA ho posarà en coneixement del 
sol•licitant per a que, en el termini improrrogable de 
10 dies naturals des de l’esmentada comunicació, 
procedeixi a la seva esmena, com a condició 
imprescindible per a que sigui tinguda en compte en el 
procés d’avaluació.

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Impres-de-sollicitud-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
http://cvn.fecyt.es/editor
mailto:ayudas-investigacion@fbbva.es
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Projecte-investigacion-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Projecte-investigacion-Contractes-de-Recerca-Avancada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-de-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.docx
mailto:ayudas-investigacion@fbbva.es


5

7/ Procediment 
d’evaluació 

El procés de selecció i assignació dels contractes de 
recerca serà realitzat per una comissió avaluadora, 
constituïda per 10 experts de reconegut prestigi en 
l’àmbit de la recerca clínica i/o translacional.

Els membres de la comissió seran nomenats per la 
Fundación BBVA i per l’Hospital Clínic de Barcelona a 
parts iguals. La presidència de la comissió l’ocuparà un 
membre de l’Hospital Clínic i tindrà vot de qualitat.

La comissió avaluadora valorarà les sol•licituds tenint 
en compte principalment:

- El perfil curricular del sol•licitant

- El projecte de recerca presentat 

La comissió actuarà amb completa independència, 
atenent-se als millors criteris aplicables a la recerca a 
l’àrea d’Oncologia i de les Malalties Neurodegeneratives..

8/ Resolució 

La resolució de la convocatòria es farà  pública no més 
tard del 30 de gener de 2022.

La convocatòria podrà declarar-se total o parcialment 
deserta i la decisió de la comissió avaluadora serà ina-
pel•lable.

Un cop resolta la convocatòria, es farà públic a les webs 
de la Fundación BBVA i de l’Hospital Clínic el nom 
dels beneficiaris dels contractes de recerca i la compo-
sició de la comissió avaluadora.

No es mantindrà correspondència o comunicació 
addicional amb els sol•licitants que no hagin resultat 
seleccionats. En cap cas es facilitarà informació 
desagregada o individualitzada sobre las sol•licituds 
rebudes, ni sobre la deliberació de la comissió.

9/ Formalització

Els beneficiaris dels contractes de recerca hauran 
de subscriure abans del 15 de febrer de 2022 
el compromís d’acceptació. L’inici del període de 
gaudiment del contracte de recerca haurà de tenir 
lloc abans de tres mesos des de la formalització del 
compromís d’acceptació.

10/ Acceptació 

A la convocatòria es donarà compliment amb el que 
estableix la normativa legal vigent sobre la protecció 
de dades de caràcter personal.

El fet de concórrer a la present convocatòria suposa 
l’acceptació de les seves bases i la resolució de la 
mateixa, la qual serà inapel•lable, i la renúncia a 
qualsevol tipus de reclamació.

Excepcionalment i per motius degudament justificats, 
la Fundación BBVA i l’Hospital Clínic es reserven 
el dret de modificar les bases amb la sola finalitat 
d’aclarir o precisar el seu contingut, sense que això 
pugui suposar una alteració substancial ni arbitrària 
del mateix. El text de les bases estarà disponible als 
llocs web de la Fundación BBVA, www.fbbva.es, i de 
l’Hospital Clinic, www.clinicbarcelona.org. 

Contractes de Recerca Avançada Joan Rodés-Josep Baselga
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Més informació:

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
C/ Villarroel, 170
08036 Barcelona

www.clinicbarcelona.org
CONTRATOSFBBVA-HCB@clinic.cat

FUNDACIÓN BBVA
Edificio San Nicolás
Plaza de San Nicolás, 4
48005 Bilbao

Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

www.fbbva.es
ayudas-investigacion@fbbva.es

Diseño: believe diseño creativo
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