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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 28 d’octubre de 2010)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2010

1. La Comissió acorda, amb relació a la convocatòria d’ajuts 2010 per a projectes d’equipament cien-
tífic i tecnològic per al seu cofinançament amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 
modalitat equipament científic i tècnic:

1.1 Presentar propostes de grans equips d’import superior a 60 mil euros.

1.2 Aprovar que el cofinançament exigit per la convocatòria a l’organisme beneficiari (50%) serà apor-
tat en un 25% per la URV i en un 25% pel/pels grup/s de recerca que donin suport a cada proposta 
presentada.

1.3 Prioritzar les propostes presentades d’acord amb el programa d’avaluació de la recerca de la URV 
per a infraestructura científica.

1.4 Informar els grups de recerca de la URV a través del correu electrònic sobre les característiques 
de l’actuació a la URV.

2. La Comissió acorda, amb relació a la convocatòria 2010 de les beques predoctorals de formació 
d’investigadors —ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI2011) aprovar les normes 
següents:

2.1 El càlcul de la nota mitjana de l’estudiant es regeix per allò que s’especifica a l’apartat adient de 
les bases de convocatòria a les quals s’apliquin els criteris de priorització de personal investigador en 
formació de la URV.

2.2 Eliminar la ponderació de la nota mitjana de l’estudiant per la nota del seu ensenyament.

2.3 Establir una relació directa entre la taula de valors 0 a 4 i la taula de valors 0 a 3, on el valor 4 
serà igual a 3 i la resta de valors mantindran una relació proporcional, de manera que el valor màxim 
assolit per la nota de l’estudiant sigui 3 en relació amb la puntuació total, el valor màxim de la qual 
serà 10.

2.4 Establir que no s’aplicaran els altres criteris de priorització per als candidats que tinguin una nota 
mitjana d’estudiant igual o superior a 3,5 dins el marc de la taula de valor 0 a 4.

2.5 Modificar, dins el càlcul del nombre de personal investigador en formació (PIF) teòric del grup de 
recerca, el càlcul del percentatge d’èxit de tesis doctorals en els termes següents: Sumar fins a 2 PIF 
teòric per percentatge d’èxit de les tesis doctorals segons la taula següent de valors diferencials:

2.5.1. 2 PIF teòric, si el percentatge de tesis doctorals llegides és superior a 75 o les beques fina-
litzades és igual a 0.

2.5.2. 1 PIF teòric, si el percentatge de tesis doctorals llegides és superior a 50 o inferior o igual 
a 75.

2.5.3. Cap PIF teòric, si el percentatge de tesis doctorals llegides és igual o inferior a 50.

2.6 Introduir com a criteri, dins el càlcul del nombre de PIF teòric del grup de recerca, la pertinença 
del director o directora de beca del candidat o candidata a un grup de recerca reconegut de la Gene-
ralitat de Catalunya d’acord amb el barem següent:

2.6.1 Si el grup de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya està adscrit a la URV: 3 PIF 
teòric

2.6.2 Si el grup de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya no està adscrit a la URV: 2 
PIF teòric

2.7 Aprovar que el valor màxim assolit per la puntuació del grup de recerca sigui 7 en relació amb la 
puntuació total, el valor màxim de la qual serà 10. Per mantenir les proporcions establertes per la con-
vocatòria esmentada per als criteris de priorització de candidats, 4/7 parts de la puntuació obtinguda 
correspondran al grup de recerca i 3/7 parts, a la política científica.

2.8 Aprovar l’actualització de la terminologia i els conceptes del sistema de priorització d’ajuts a la 
recerca —criteris de priorització de personal investigador en formació.

2.9 Aprovar l’aplicació d’aquestes normes a partir de l’any 2010 i establir-ne la vigència fins que les 
modifiqui aquesta Comissió.
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3. La Comissió acorda, amb relació a l’actualització de la taula de tipologies de projectes d’R+D del 
Pacte de dedicació de la URV:

3.1 Aprovar la proposta d’actualització de la taula esmentada.

3.2 Traslladar la proposta d’actualització de la taula esmentada a la Comissió del Pacte de Dedicació.

3.3 Notificar el comentari del Dr. Domingo en relació amb l’actuació programa Consolider, que es 
troba inclosa dins la categoria B, tipologia de projecte Projectes del Plan Nacional de I+D+I, perquè 
sigui inclosa en la categoria A i equiparada a la tipologia de projecte Projectes europeus / Xarxes eu-
ropees amb el barem següent segons participació:

Coordinació: 3 UAA1. 

IP: 2,5 UAA2. 

Participació: 1,75 UAA3. 

perquè els motius següents són similars a aquells que s’utilitzen al Programa Marc d’R+DT de la Unió 
europea:

Grandària del consorci1. 

Volum de finançament2. 

Procés de selecció3. 


