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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 22 de desembre de 2011)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 14 DE NOVEMBRE DE 2011

1. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a la contractació de personal 
investigador novell (FI2012) aprovar la priorització de candidats/es presen-
tats/es per la URV.

2. La Comissió acorda, en relació amb el pacte de dedicació i la taula de corres-
pondències entre actuacions d’R+D+I i UAA:

2.1. Aprovar l’actualització anual del document Relació_Projectes_PdD_
GREC mitjançant acord, que serà comunicat al President de la Comissió 
del PdD.

2.2. Seguir els criteris de la Generalitat (UNEIX) per classificar les actuaci-
ons i projectes: s’entenen com a Recerca aquelles actuacions que siguin 
considerades competitives i Transferència aquelles altres considerades 
no competitives per la Generalitat de Catalunya.

2.3. Considerar Transferència (no competitiva) l’actuació CENIT en lloc de 
Recerca (competitiva).

2.4. Aprovar que un projecte pogués arribar a tenir de manera excepcional 
totes les UAA que li corresponen per import, les quals serien distribuï-
des entre els membres de l’equip investigador.

2.5. Aprovar el document Relació_Projectes_PdD_GREC_20111114.

3. La Comissió acorda, en relació amb l’actualització de la normativa de becaris 
de projecte a la legislació vigent, realitzar els canvis següents:

3.1. Modificar l’article 6. Dotació i pagament

3.1.1. On diu: “La Gerència farà una retenció de crèdit equivalent al 
salari brut assignat per a la duració de la beca en el projecte/
contracte/conveni de recerca d’adscripció”.

Ha de dir: “La Gerència farà una retenció de crèdit equivalent al cost 
resultant de la durada de la beca, que inclou el salari brut i 
la quota patronal, en el projecte/contracte/conveni de recerca 
d’adscripció”.

3.1.2. On diu: “L’assignació mensual de les beques és igual a la de 
les beques predoctorals de primer any de la URV de manera 
proporcional a la seva dedicació al projecte. L’assignació men-
sual està sotmesa a l’aplicació de la retenció que correspongui 
d’acord amb la normativa fiscal vigent”.

Ha de dir: “L’assignació mensual de les beques és igual a la de les 
beques predoctorals de primer any de la URV de manera pro-
porcional a la seva dedicació al projecte. L’assignació mensu-
al està sotmesa a l’aplicació de la retenció que correspongui 
d’acord amb la normativa fiscal vigent, així com als costos de 
Seguretat Social, d’acord amb allò establert pel Reial Decret 
1493/2011, de 24 d’octubre”.

3.1.3. Eliminar el paràgraf: “La Universitat Rovira i Virgili contracta-
rà, si s’escau, una pòlissa d’assegurança per cobrir les despe-
ses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris a càrrec 
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del projecte/contracte/conveni de recerca al qual s’adscriurà el 
candidat seleccionat”.

3.2. Eliminar l’article 7. Assegurança

“El professor responsable del projecte/contracte/conveni de recerca po-
drà establir, de manera potestativa, una pòlissa d’assegurança d’acci-
dent, malaltia i responsabilitat dels becaris a càrrec del projecte/con-
tracte/conveni de recerca”.

4. La Comissió acorda en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV 
2009 (MGR2009):

4.1. Autoritzar l’alta del grup de recerca Sistemes Dinàmics Discrets i Conti-
nus (SISDINDC), l’investigadora responsable del qual és la Dra. Carme 
Olivé Farré, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, 
tot demanant a l’investigadora principal els aclariments/accions se-
güents:

4.1.1. Conèixer la finalitat del grup de recerca, atès que la dedicació 
d’alguns dels seus membres és del 100% a altres grups de 
recerca de la URV

4.1.2. Confirmar la pertinença del seus membres a grups de recerca 
reconeguts de la Generalitat de Catalunya

4.1.3. Conèixer el tècnic de gestió de projectes que els correspon

4.1.4. Informar el director/a del Departament d’adscripció i els inves-
tigadors responsables dels altres grups de recerca de l’existèn-
cia d’aquest nou grup de recerca.

4.2. Revisar la normativa reguladora.


