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COMISSIÓ DE RECERCA
CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE
Número de sessió 4/21
Data 15/07/2021 Sessió ordinària de la Comissió de Recerca
Assistents: L. Pérez, F. Ventura, F. Fernández, J.L. Rosa, A. Llobet, V. Moreno, R. Estévez, A.
Estrugo (en el lloc del Dr. López), J. Comin, M. Aragó, I. Gil, R.M. Garcia.
S’excusen: R. Pallarés, A. Tortosa
Ordre del dia
1. Aprovació de l’ acta de 26/05/2021 i de 25/06/21
2. Informe del president.
3. CPR (distribució i Ajuts de Finalització de Tesi i de Retenció de Talent.
4. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la reunió
1.
El Dr José Luís Rosa demana als assistents si estan d’acord amb l’acta de la reunió del a
l’acta del 26/05/2021 i del 25/06/21 i s’aproven sense cap esmena.
2.
Informe del president. El Dr. Rosa informa sobre la campanya de material obsolet del
2020, que estem en fase d’adquirir els equips. El microscopi que va per concurs portarà més
tràmits i temps. Sobre la campanya d’infraestructura del ministeri, dels dos equips que vam
informar en la darrera reunió (citòmetre espectral i sistema d’anàlisi in vivo) s’ha afegit un
microscopi d’alta resolució com una tercera petició dels CCiTs-Bellvitge. Al final s’han sol·licitat
24 peticions en tota la UB. El Dr. Llobet pregunta si hi ha límit d’adjudicació, el Dr. Rosa contesta
que la llista no es demanava prioritzada i no sabem com es farà l’avaluació en el ministeri. En
relació a les publicacions en open accés, la UB ha arribat a un acord amb les principals revistes.
El Dr. Rosa recorda la convocatòria dels contractes postdoctorals que ha publicat recentment la
UB (Margarita Salas, Maria Zambrano, mobilitat). Finalitza el 31/7/21. Des del rectorat de recerca
s’ha demanat als vicedegans de recerca un llistat de personal per a les comissions d’avaluació
d’aquestes convocatòries. El Dr. Rosa ha proposat als membres de la Comissió de Recerca.
Aquesta participació sembla que estarà remunerada.
3.
El Dr. Rosa informa que hem rebut 35.126,38.-eur, en concepte de CPR, el 80% del total
per al 2021, proposa convocar ara al juliol 4 ajuts de Finalització de Tesi (6 mesos x 800.mensuals=4800.- per estudiant) per un total de 19.200.-eur i convocar 4 ajuts de Retenció de
Talent al setembre (6 mesos x 600.-eur mensuals = 3600.- per estudiant) en total 14.400.-eur.
Serà una despesa en total de 33.600.-eur, a l’espera que ens ingressin a la tardor el 20% restant
de CPR. Amb tot esperem que restin uns 10.000.-eur disponibles, en anys anteriors hem invertit
quantitats similars a la campanya de material obsolet de la UB per completar el cofinançament
de la part de Campus. Aquest any de moment no hi ha campanya d’obsolet general, per això el
Dr Rosa proposa demanar als caps de departament si es necessita algun equip d’ús comú/
compartit. El Dr. Llobet pregunta si podríem fer aquesta actuació de forma cofinançada per
arribar a aparells més cars (congeladors, incubadors, ...). Aquesta proposta es veu com una
bona opció. S’acorda finançar fins al 50% com un màxim de 2.500.-eur per equip. La Rosa M
opina que millor fer aquesta actuació en forma de convocatòria de material obsolet per donar
suport a les reserves de crèdit i no tenir problemes amb el canvi d’exercici si queden romanents
a la partida, donat que serà confinançada i la part de funcionament dels departaments s’ha de
comprometre abans del canvi d’any. Estudiarem la possibilitat de fer-lo d’aquesta manera. El Dr.
Rosa recorda a tothom que insisteixen en els seus departaments que tenir al dia els currículums
al GREC és un ítem en el repartiment del CPR, també els sexennis actius de recerca és un criteri
per atorgar pressupost i ajuts.

4.
Dr Estévez demana si podrem organitzar aquest any la jornada/premi de recerca de
Bellvitge. El Dr Rosa contesta que no acaba de veure la possibilitat de celebrar la jornada encara
amb la situació de pandèmia que tenim i que espera que per a la primavera de 2022 es pugui fer
realitat.

Acords:
1. S’aprova l’acta del 26/05/2021 i del 25/06/21
2. S’acorda convocar 4 ajuts de Finalització de Tesi i 4 ajuts de Retenció de Talent.
3. S’acorda preparar una convocatòria de renovació d’equipament d’ús compartit amb els
diners que restin d’aquest exercici. Es finançarà un 50% com un màxim de 2.500.-eur per
equip.

S’aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta,
Firmado
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President
L’Hospitalet de Llobregat, 19 de juliol de 2021

