
AJUDA DE LA FUNDACIÓ ANTONIUS MUSA PER A ESTANCES FORMATIVES I DE
RECERCA

1. Presentació

La Fundació Antonius Musa, vol apostar per la formació mèdica continuada (FMC) i el
desenvolupament professional continu (DPC) dels seus col·legiats/es, així com
promoure la recerca en medicina i cirurgia.

Les ajudes de la Fundació Antonius Musa finançaran l’estança de col·legiats/es al
nostre Col·legi Oficial de Metges de Tarragona en altres Serveis, Unitats o Centres de
renom que desenvolupin un treball punter o estiguin especialitzats en el seu camp.

L’objectiu de la Fundació Antonius Musa és facilitar al col·legiat/da l’adquisició de
nous coneixements i habilitats o perfeccionar els ja existents de cara a impulsar la
seva carrera professional, així com el del seu servei d’origen mitjançant la
transferència dels coneixements obtinguts i indirectament millorar l’assistència
mèdica de la nostra població.

2. Objecte

Ajut econòmic destinat a donar cobertura al/la col·legiat/da visitant d’un servei
mèdic, que s’ajustarà al programa proposat pel Servei, Unitat o Centre de recepció,
el qual contemplarà, depenent de la naturalesa i els objectius específics del
programa els següents aspectes:

● Adquisició de coneixements pràctics per a la seva aplicació al centre d’origen.
● Adquisició de coneixements i habilitats en l'avaluació i maneig dels pacients.
● Adquisició de coneixements i habilitats en el maneig d’equipaments

exploratoris i de diagnòstic.
● Adquisició de coneixements i habilitats de planificació quirúrgics dels

pacients.
● Assistència com a observador, ajudant o cirurgià sota supervisió directa en les

intervencions quirúrgiques del programa.
● Adquisició de coneixements i habilitats en la gestió de pacients sota

modalitats alternatives a l'hospitalització convencional.
● Compartir experiències, sessions i diàlegs amb especialistes d’altres

especialitats afins a la d’origen.
● Participar en activitats docents i formatives.
● Aprenentatge de metodologies d’investigació.
● Participar en activitats, equips i/o projectes de recerca.

3. Terminis i durada de l’ajuda

El termini de presentació de sol·licituds per estances formatives dins de l’any en curs
s’inicia el dia 01 de març  i finalitza el 01 de juny, i es resoldrà abans del 31 de juliol.

En el supòsit de presentació de sol·licituds fora del termini previst en les presents
bases per causes degudament justificades serà oportunament valorada pels patrons
a fi i efecte de tenir en compte les circumstàncies especials.



4. Col·lectiu destinatari

Per gaudir d’aquesta ajuda és condició indispensable ser col·legiat/da del Col·legi
oficial de metges de Tarragona, i acreditar aquesta condició durant més de 12 mesos
continuats des del seu ingrés, i que no hagi estat beneficiari de cap ajuda similar
prèvia per part de la Fundació Antonius Musa en els darrers 4 anys des de la
publicació de la convocatòria 

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de
pagament de les quotes col·legials.
 

5. Imports.

El beneficiari rebrà una ajuda econòmica individual de 1.000.-€ en concepte de
Bossa de Viatge.

El número d’ajudes individuals que atorgarà la Fundació serà de 6 ajudes en total,
preferentment 4 ajudes per a Residents i 2 ajudes per a Adjunts.

6. Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

El 50% s’abonarà abans d’iniciar l’estança i l’altre 50% un cop entregat el projecte
formatiu i realitzada la presentació en una sessió al Col·legi Oficial de Metges de
Tarragona, més l’aportació de la carta/document conforme l’estança ha estat
satisfactòria, o bé justificant d’assistència.

De no completar-se l’estança o incompliment de qualsevol dels requisits de les bases
per causes no justificades, s’haurà de realitzar la devolució íntegra de la dotació
avançada.

Cal recordar que totes les prestacions, tant econòmiques com en espècie, estan
subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la
declaració de la renta.

7. Requisits d’accés i criteris de valoració

És condició indispensable per tenir accés al present ajut, ser col·legiat/da del Col·legi
oficial de metges de Tarragona, i acreditar aquesta condició durant més de 12 mesos
continuats des del seu ingrés, i que no hagi estat beneficiari de cap  ajuda similar
prèvia per part de la Fundació Antonius Musa en els darrers 4 anys des de la
publicació de la convocatòria 

 S’haurà de complir amb els objectius de la estança formativa/investigadora
establerta en les presents bases.

En el supòsit que l’experiència obtinguda durant la seva estança resulti algun treball
divulgatiu o publicació científica, el beneficiari de l’ajuda haurà de fer constar
expressament la contribució de la Fundació Antonius Musa i del Col·legi Oficial de
Metges de Tarragona (beques/ajudes o agraïments). A més, els beneficiaris hauran de
fer arribar a la Fundació Antonius Musa una còpia de les publicacions i/o
comunicacions a congressos que s’hagin derivat de l’estança formativa.



La Fundació Antonius Musa podrà publicar difondre per qualsevol canal el contingut
del projecte formatiu subvencionat previ consentiment de cessió d’informació. La
divulgació del projecte formatiu serà un requisit imprescindible per optar a la ajuda.

L’estança es desenvoluparà en el centre de destí en algún període comprès entre el 1
de gener i el 31 de desembre de 2022

La selecció final es realitzarà i aprovarà pels patrons de la Fundació Antonius Musa els
quals valoraran la coherència i interès de tots els aspectes de la sol·licitud i atorgaran
puntuacions que permetin discriminar entre els candidats en els següents aspectes:

- Presentació de la documentació 70%
- Valoració del projecte 20%
- Durada i distància de l’estança 10%

La modalitat de les estances es valoraran en funció de l’especialitat o de la
localització

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els
patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials
necessitats dels beneficiaris.  

8. Documentació requerida

La sol·licitud haurà d’incloure la següent documentació en format pdf:

1. Carta de recomanació del responsable directe de la institució principal de
treball del sol·licitant (Cap de Servei o departament).

2. Curriculum vitae normalitzat (tipus FIS) amb la relació de comunicacions,
publicacions i participació en activitats científiques i formatives del sol·licitant,
així com altres aspectes i mèrits rellevants de la seva trajectòria professional.
Els patrons de la Fundació Antonius Musa es reserven la potestat de sol·licitar
als candidats els certificats dels mèrits esmenats al currículum vitae. La
inclusió de dades errònies poden desqualificar al sol·licitant.

3. Descripció de les característiques del centre de destí.

4. Carta d’acceptació del responsable del Servei, Unitat o Centre de destí.

5. Projecte formatiu/investigador del sol·licitant: INCLOENT:
-Carta de motivació que descrigui el propòsit de l’estança i el perfil
professional del sol·licitant, junt amb els objectius de la estança

-objectius

-organització

-dedicació



-previsió de supervisió

-impacte previsible en l’aprenentatge del seu desenvolupament professional,
etc.

-Projecte de transferència de l’aprenentatge: mètode per implantar en el seu
Servei, Unitat o Centre d’origen l’aprenentatge durant la seva estança.

6. Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la
persona objecte de l’ajut

7.  Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

9. Sol·licitud

Els/les col·legiats/es interessats/es hauran d’enviar la seva sol·licitud mitjançant
correu electrònic a l’adreça  protecciosocial@comt.org amb tota la documentació
requerida. L'absència a data de finalització del termini per a la recepció de sol·licituds
d’algun dels documents exigits suposarà la desestimació de la sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentarà també presencialment a la seu del COMT a:

● Tarragona: via de l'Imperi Romà 11 bis, 43003.
● Reus: Carrer d'Antoni de Bofarull, 8, 43202.
● Tortosa: Passeig de l'Ebre, 24, 43500.

10.- Consignació pressupostària

La dotació d'aquest ajut està sotmès a l'existència de l'oportuna consignació
pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es
distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les
limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no
s'hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la
Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació
de sol·licituds fins esgotar l'import previst pressupostàriament.

11. Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació
aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui
justificar la correcta destinació i ús de l'ajuda sol·licitada, en conformitat amb
l'objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l'ajut conservar qualsevol document o informe que
acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de
pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l'ajuda atorgada diferent al de l'objecte de la
mateixa (ús incorrecte de l'ajuda), el sol·licitant tindrà l'obligació de retornar l'import
íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l'última
renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà
tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del
següent període de presentació de sol·licituds.

mailto:protecciosocial@comt.org


Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació
acreditativa complementària, si el sol·licitant de l'ajuda no respongués en el termini
prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s'hagués
demostrat l'ús incorrecte de l'ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades
en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant
seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de
telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o
deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest
canvi.

12. Incompatibilitats

- Aquells altres ajuts rebuts pel mateix concepte que puguin resultar incompatibles.

- Aquestes ajudes no seran compatibles amb altres ajudes oficials.

13. Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa.,
amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona.
Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que
hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre
tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la
seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa.
Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals
podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat
col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva
sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es
conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la
sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el
termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització.
Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de
Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de
43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden,
també, presentar reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos. La
informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del
Tractament assumint les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat
necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la
protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d'acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa
aplicable en matèria de tractament de dades personals.


