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Acords de les Comissions de Recerca 2009-2016
Reunió del dia 19 de gener de 2009
Incrementar els mòduls de viatges per a estudiants de doctorat.
Aprovació del pressupost 2009 per a ajuts de viatges: 20.000,00 €.
La Comissió de Recerca aportarà 3.000,00 € l’any per a subvencionar les despeses en concepte de
conferències.
Fer dues sales per ubicar aparells comuns de la Facultat (part de l’equipament comprat a càrrec del
Contracte Programa), una sala de reunions per investigadors i professors, i un menjador per
investigadors i estudiants de doctorat de la Facultat.
Reunió del dia 1 d’abril de 2009
S’acorda contractar el manteniment de l’escàner de fluorescència Typhoon per 3 anys. L’import
del contracte és de 16.884,00 €.
Es contractarà el manteniment per al microscopi d’epifluorescència. L’import és de 2.888,00 €
Reunió del dia 22 de juny de 2009
S’acorda contractar el manteniment de l’escàner de fluorescència Typhoon per 3 anys. L’import
del contracte és de 16.884,00 €.
Es contractarà el manteniment per al microscopi d’epifuorescència. L’import és de 2.888,00 €.
Reunió del dia 10 de novembre de 2009
No es concediran ajuts per a estades.
Sol·licituds per a la convocatòria d’obsolet: Equip de sonicació i centrífuga preparativa.
Reunió del dia 22 d’abril de 2010
Donar suport econòmic, per import de 12.000,00 €, per cobrir les despeses inicials de
l’investigador Ramon y Cajal, ubicat al Departament d’Anatomia Patològica, Farmacologia i
Microbiologia.
En relació amb el Fòrum de Recerca es decideix donar d’alta a tots els Professors i personal extern,
que inclou molts estudiants de doctorat.
Iniciar la compra , a partir de setembre, del clúster d’ordinadors.
Reunió del dia 5 d’octubre de 2010
Facultar l’ús, en règim d’autoservei, del microscopi d’episfluerescència.
Comprar un clúster d’ordinadors per a instal·lar a CEK.
Petició d’una centrífuga a càrrec de la convocatòria d’Infraestructura del Ministeri. El pressupost
és de 81.000,00 € dels quals la Comissió de Recerca en cofinançarà el 50%.
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Reunió del dia 19 de juliol de 2011
Preferiblement no es finançaran obres amb els diners del Contracte Programa de Recerca.
Reunió del dia 18 d’octubre de 2011
Els investigadors que vulguin utilitzar el clúster d’ordinadors hauran de comunicar-ho al Dr.
Vendrell del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica.
Reunió del dia 2 de març de 2012
Es proposa que el 50% del cost del contracte de manteniment del clúster d’ordinadors el paguin
els usuaris del clúster, l’altre 50% el Contracte Programa.
Criteris ajusts per a viatges: el director de la tesi ha de presentar dos articles signats amb afiliació a
la Universitat de Barcelona.
En cas de què s’avanci el pagament de borses de viatge el Director del Departament haurà de
trametre una carta adreçada a la Presidenta de la Comissió en la que es comprometi a que el seu
departament assumirà les despeses avançades per aquesta Comissió si l’alumne no les pot
justificar.
Reunió del dia 20 de juny de 2012
Concedir un pressupost de 6.000,00 € per als dos primers anys en concepte de despeses
d’instal·lació per als dos investigadors Ramon y Cajal que aquest any s’incorporen a la Facultat.
Comprar un tanc de N2 per a l’Estabulari.
Convocatòria per a la compra de petit equipament.
Reunió del dia 16 d’octubre de 2012
S’aproven els criteris generals i els criteris de priorització relatius a la distribució d’espais del
departament 2.
Obrir un període de sol·licituds fins a final de desembre de 2013.
Reunió del dia 18 de gener de 2013
Els laboratoris de recerca no departamentals de la Facultat de Medicina, Campus Clínic, Pl. 3 Sec. 2
estaran a disposició dels grups de recerca del Dr. Ramon Farré, de la Dra. Neus Agell i de la Dra.
Anna Angulo.
Analitzar de nou la situació de la Dra. Anna Angulo si en un període de dos anys no ha aconseguit
tenir una posició estable a la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina.
Reunió del dia 18 d’abril de 2013
Priorització de les despeses per a carregar al Contracte Programa de Recerca de la Facultat de
Medicina:
Compra d’equipament.
Manteniments
Borses de viatge per a 2n i 3r any de doctorat si el pressupost 2013 és inferior al de 2012.
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Reunió del dia 29 d’octubre de 2013
Cedir el microscopi d’epifluorescència als CCiT amb l’acord de que es mantindran els preus
establerts per la Comissió de recerca de la Facultat de Medicina.
Reunió del dia 7 de febrer de 2014
Fer la petició de dos rotors per les ultracentrífugues comuns.
Si la petició d’infraestructura permet incloure un altre equip, aconseguim rebaixes en els preus
indicant inicialment, i el Bioanlyzer resulta rellevant per a diversos grups, sol·licitar també el
Bioanalyzer.
Reunió del dia 17 de novembre de 2014
Comprar dos rotors per les ultracentrífugues comuns de la Facultat de Medicina, Campus Clínic: un
per a la micro-ultracentrífuga i un per a la ultracentrífuga gran.
Confeccionar la Comissió de les Plataformes Tecnològiques: que cada departament envií propostes
de membres per a les subcomissions relatives a les diferents plataformes tecnològiques
(proteòmica, estabulari, microscòpia confocal, microscòpia electrònica, citometria fluix, genòmica,
radioprotecció).
Reunió del dia 30 de juny de 2015
Borses de viatge per a estudiants de doctorat: una borsa per curs acadèmic (fins un màxim de tres
borses durant el doctorat): aquest requisit substitueix a l’anterior (una borsa per any).
Cedir temporalment la sala de reunions de la Pl 5 a l’IDIBAPS per instal·lar un laboratori de
electrofisiologia (grup Dr. Dalmau).
Reunió del dia 2 de novembre de 2016
Estudiar nous pressupostos per l’adquisició de la Pistola Gènica i del Lector de microplaques.
Consultar altres possibilitats de contractes de manteniment per la Thypjoon i decidir sobre el
contracte actual.

