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Aprovat 
en la sessi6 del Govern 

det dia 1 7 SET. 2013 

EI secretari del Govern 

Acord 
del Govern pel qual s'aprova impulsar diverses operacions 
desvinculacio i dissolucio de centres de recerca de Catalunya_ 
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de reordenacio, 

L'Acord del Govern de 2 d'agost de 201 1 sobre mesures de racionalitzaci6 i 
simplificacio de I'estructura del sector public instava el Departament d'Economia i 
Coneixement a analitzar els centres de recerca i a presentar un pia de reordenacio 
dels centres vinculats amb I'objectiu d'augmentar la seva excel'IEmcia mitjan~ant 
processos, si escau, de des'(inculacio, fusio 0 supressio que necessiuiament 
augmentin la massa crflica d'investigadors i pressupost necessaris per a fer-los 
competitius. Aixf mateix preveu tenir en compte en aquest proces els centres de 
recerca vinculats a altres departalllents. 

D'altra banda, tambe instava el Departalllent de Salut a definir una estrategia de 
reordenacio del seu sector public vincula!. La Direccio General de Planificacio i 
Recerca en Salut del Departament de Salut te, entre d'altres, la missio de coordinar i 
avaluar la politica de recerca i innovacio en salut de Catalunya amb la fin alitat d'assolir 
bons resultats. Dintre de les seves funcions esta la d:impulsar 1/0 proposar mesures de 
correccio en els projectes institucionals de recerca i innovacio existents. 

En el marc d'aquest pia de reordenacio, es va publicar en data 1 9 de mar~ de 2012 en 
el web de la Fundacio Institucio dels Centres de Recerca de Catalunya (ICERCAl, la 
convocatorla SUMA, destinada a incentivar projectes a implantar pels centres de 
recerca, adre~ats a acollseguir un increment de la massa crltica i la competitivitat de 
les seves Ifnies de recerca mitjanyant, d'una banda, integracions i fusions i de l'aUra, 
aliances i/o associaclons entre centres CERCA i/o altres estructures 0 institucions 
col'laboradores, Un cop finalitzada la fase de presentacio de projectes, diverses 
propostes han estat considerades d'interes dels departaments de I'Adlllinistracio de la 
Generalitat a que estan vinculats aquests centres, 

D'altra banda, s'estit duent a terme la primera avaluacio dels centres' CERCA en 
compliment del que preveu I'article 64 de la L1ei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, que estableix que els centres CERCA ja constitu'its a I'entrada en 
vigor d'aquesta Liei, g'havien de sotmetre a una avaluacio cientifica externa en el 
termini de dos anys. Eis resultats d'aquesta primera avaluacio son igualment 
fonamentals per al Govern en el proces de reordenacio i optimitzacio dels centres de 
recerca pertanyents al sistema de centres de recerca de Catalunya (centres CERCAl. 

Per dur a terme les convocatories SUMA i coordinar el proces d'avaluacio dels centres 
CERCA, la Fundaci6 ICERCA disposa de recursos economics procedents de 
romanents de tresoreria d'anys anteriors. 
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Aprovat 
en la sessi6 del Govern 

del dla 1 7 SE T. 2013 

EI secretari del Govern 

Una vegada analilzades les propostes efectuades pels mateixos centres en el marc de 
la convocat6ria SUMA i vistos els resultats de les avaluacions externes realilzades fins 
al moment als centres CERCA: 

Per tot aixo, a proposta del cOllseller d'Economia i Coneixement i del conseller de 
Salut, el Govern, 

Acorda: 

Illstar les persones representants de l'Administraci6 de la Generalitat en els organs de 
govern de les enUtats que s'esmellten a continuaci6 a: 

'1. Promoure les actuacions necessaries per integrar l'acUvitat cientlfica de les enti tats 
segUents mitjanyant les operacions jurid iques que resultin mes adequades, i promoure 
les actuacions que siguin necessaries a Ii que de cada operaci6 en resulti una unica 
elltitat: 

EI consorci Institut de Geomatica en la Fundaci6 Centre Tecnol69ic de 
Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). 

EI consorci Institut Catala de Ciencies Cardiovasculars (ICCC) en la Fundaci6 
Illstitut de Recerca de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

EI consorci Institut Catala d'Arqueologia Classica (ICAC) i 'Ia Fundaci6 Institut 
Catala de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) en la Fundaci6 Institut Catala de 
Paleoecologia Humana i Evoiuci6 Social (IPHES), 

EI Consorci de Biblioteques Universitaries de Calalunya .(CBUC) en ei Consorci 
Centre de Serveis Cientifics i Academics (CESCA). 

La Fundaci6 Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Cancer 
(IMPPC) en la Fundaci6 institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras i en ia 
Fundaci6 institut de Recerca Germans Trias i Pujol, d'acord amb les Hnies de recerca 
de cada centre. 

La Fundaci6 Centre de Rece~ca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i la 
Fundaci6 Centre de Recerca en Saiut Internacional de Barcelona (CRESIB) en la 
Fundaci6 Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), 
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Aprovat 
en la sessl6 del Govern 

del dia 1 7 S £1. 2013 

EI sGcretari del G\lvetn 

2. Promoure les actuacions que resultin necessaries per fer efectiva la desvinculaci6 
de l'Administraci6 de la Generalitat del Consorci Markets, Organizations and Votes in 
Economics (MOVE). 

3. Promoure les actuacions que resultin necessaries per fer efectiva la dissoluci6 de la 
Fundacl6 Institut Catala de Ciimcies del Clima (IC3

). . 

4. Per al finan9ament de les despeses derivades de les convocat6ries SUMA i de 
I'activitat avaluadora, es podran afectar romanents de tresoreria de la Fundaci6 
ICE RCA per un import maxim de 210.000 euros per SUMA i 186.000 euros per activitat 
avaluadora. 
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