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COMISSIÓ DE RECERCA
CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE
Número de sessió 6/21
Data 27/10/2021 Sessió ordinària de la Comissió de Recerca
Assistents: JL. Rosa, V. Moreno, F. Ventura, F. Fernández-A, R. Estévez, J. López, L. Pérez, R.
Pallarés, M. Aragó, A. Llobet, I. Gil. S’excusa: J. Comín
Ordre del dia
1.
Aprovació de l’acta del 15/07/21 i del 28/09/21.
2.
Informe del president.
3.
Petició d’una sala de cultius per a treballar amb cèl·lules mare (document adjunt).
4.
Resolució de la V convocatòria d’Ajuts de Retenció de Talent.
5.
Proposta XIV convocatòria d’Ajuts de Finalització de Tesi.
6.
Convocatòria de renovació d’equipament de recerca d’ús compartit (esborrany
adjunt).
7.
Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió:
1. El Dr. Rosa presenta les actes del 15/07/21 i del 28/09/21 i s’aproven sense cap esmena.
2. Informe del president.
El Dr. Rosa informa sobre els equipaments sol·licitats en la recent campanya finançada amb fons
Next Generation, s’ha concedit la petició de Bellvitge d’un sistema d’anàlisi in vivo, (a través de
l’estabulari) sobre el citòmetre espectral i el microcospi que havien demanat des dels CCiT de
Bellvitge no han estat concedits.
Informa que s’ha resolt la convocatòria del Pla Estatal I+D+i de 2020, amb força projectes per al
nostre Campus, 6 al Departament de Patologia i Ter. Exp. i 5 al Dept. de Ciències Fisiològiques.
Informa sobre el PhDay que es va fer a Bellvitge el dia 22 d’octubre amb èxit d’activitats i
participació.
En relació a la convocatòria RYC, dos investigadors s’incorporaran als departaments de PTE i
CF.
Pel que fa a les beques FI de l’AGAUR, s’ha publicat la convocatòria i estan en període d’entrega
de sol·licituds. Les FPU del MICINN (s’incorporen ara els beneficiaris de la convocatòria de l’any
passat) i els predoc-UB (ajuts associats al departaments) encara no han sortit convocades.
El Dr F. Fernández afegeix una informació, des de l’Hospital volen fer una sessió sobre serveis
tecnològics disponibles al Campus, ja sigui UB, IDIBELL o altres per comunicar a tothom a quins
serveis poden accedir a Bellvitge.
3. Petició d’una sala de cultius per a treballar amb cèl·lules mare.
El Dr. Alberto Ortega i la Dra. Sandra Acosta han sol·licitat una sala de cultius, la petició que fan
és una sala de bioseguretat per treballar amb cèl·lules mare i necessiten unes condicions
especials d’esterilitat. El Dr. Rosa va convocar una reunió amb els caps de departament amb
l’administradora i el coordinador de Campus, van quedar en recolzar la proposta. El problema

d’espai s’ha resolt proposant un laboratori de la 5a planta del Pav de Govern. Respecte al cost, es
va acordar demanar a Obres un pressupost de la part d’adequar els espais. Referent al
pressupost d’equipament i aparells (uns 60.000.-eur), aquest podria sortir de projectes,
departaments, i potser Comissió de Recerca. El Dr. Rosa hi dóna suport, pensa que és
interessant per al Campus perquè no tenim una unitat com aquesta, la resta de membres de la
Comissió assenteixen.
4. Resolució de la V convocatòria d’Ajuts de Retenció de Talent.
La RM. Garcia explica que han hagut quatre sol·licituds dels quals 1 s’ha retirat i 2 no complien
els requisits de la convocatòria, per tant es pot concedir una a Arianna Rizzo.
El Dr. Victor Moreno opina que es podria obrir també a aspirants el grup d’investigació dels quals
tinguin el projecte gestionat a IDIBELL, el Dr. Rosa contesta que si volem canviar criteris per a la
propera convocatòria podem discutir-los més endavant. Es parla del problema de la competència
amb altres institucions que ofereixen tipus d’ajuts similars amb més dotació i més temps. El M.
Aragó creu que pels alumnes es poc atractiva aquesta convocatòria i proposa que l’any que ve es
convoqui per més quantitat mensual perquè hi participin més alumnes. El Dr. Rosa contesta que el
problema és el pressupost disponible, i explica el resultat de les convocatòries de Retenció de
Talent d’altres anys. La majoria de beneficiaris amb un ajut han obtingut beca predoc després i
s’han quedat al Campus desenvolupant la seva tesi doctoral, per tant l’objectiu pel qual es van
crear aquests ajuts està justificat.
5. Proposta XIV convocatòria d’Ajuts de Finalització de Tesi.
Aquest any hem atorgat ajuts de finalització de tesi dues vegades, a primers de 2021 es va
resoldre la convocatòria de finals de 2020 i al juliol es va convocar la primera de 2021. Proposa
abans d’acabar l’any publicar una nova convocatòria per 3 ajuts per 800.-eur mensuals i 6 mesos
en total 4.800.-eur per persona. S’accepta la proposta.
6. Convocatòria de renovació d’equipament de recerca d’ús compartit.
El Dr. Rosa presenta la proposta de convocatòria d’equipament, podria tenir capacitat per uns
cinc aparells i uns 2500.- màxim per ajut, a petició dels presents pugem a 3.000.-eur màxim per
ajut. El Dr. Rosa explica que la intenció que és que les sol·licituds passin pels directors de
Departament, que les prioritzarà i enviarà les peticions ja per ordre de preferència.
7. Torn obert de paraula.
El Dr. Fernando Fernández informa que al HUB a primers de novembre obren una convocatòria
sobre COVID per incentivar la col·laboració entre investigadors bàsics i clínics. Es finança de
donacions que es van rebre l’any passat i sortiran dos o tres projectes.
Acords:
1.
2.
3.
4.
5.

S’aproven les actes del 15/07/21 i del 28/09/21.
S’acorda donar suport a la creació d’una Sala de Cultius a la 5a planta.
S’acorda concedir 1 ajut de Retenció de Talent a Arianna Rizzo.
S’acorda convocar 3 ajuts de Finalització de Tesi abans d’acabar l’any 2021.
S’acorda convocar ajuts de Renovació i Adquisició d’Equipament Comú de Recerca per al
Campus Bellvitge abans d’acabar l’any 2021.

S’aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta,

Rosa M Garcia
Secretària

Vist i plau,

Dr. José Luís Rosa
President
L’Hospitalet de Llobregat, 29 d’octubre de 2021

