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Benvolguts, benvolgudes,
Heu de perdonar que l'agenda no hagi permés que rebeu la meya resposta abans, He llegit amb gran
interés la vostra carta, de data 27 de novembre, la qual us agraeixo.
Una carta en la que coincidim en les seves principals conclusions de que aquesta nova convocatoria
del Plan Nacional perjudica als grups d'investigació, en el moment de dissenyar el personal del grup i
a la UB en general, perqué pot acabar dificultant la participació del professorat segons la temporalitat
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de reposició permesa. Tampoc en aquesta convocatoria, queda ben definida la implicació en el grup
d'investigació ni en el grup de treball, el que pot afegir major grau d'incertesa en un capital humá que
socialment és desitjable que es pugui concentrar en les rnissions universitáries.
Davant d'aquestes novetats, des del vicerectorat de Recerca i del de Professorat, amb el suport de
l'Oficina de Gestió de la Recerca (OGR), estem intentant cercar solucions i generar mesures per
minirnitzar l'impacte sobre els grups de recerca. Així, ens hem avancat amb programes propis o hem
tingut una gran flexibilitat en l'acceptació dels membres del grup de recerca dins del marc legal de la
convocatoria.
La convocatoria cal respectar-la per garantir I'éxit de les propostes que enviem des dels grups de
recerca o els nostres investigadors, així el termini del contracte en els Investigadors Principals (IP)
s'ha de respectar per les indicacions de la convocatoria: els professors Lector i els investigadors
Ramon y Cajal han de demanar com IP els projectes per un o dos anys. Així es manté la continuítat
dels projectes. No obstant, des del vicerectorat de Professorat s'han fet cartes per reforcar als IPs,
perqué així s' acceptin els proj ectes al Ministeri.
No coneixem la valoració que fa el Ministeri de la diferencia per estar en el grup de recerca o en el
grup de treball. Internament pero, des del vicerectorat de Recerca, no es fará cap diferenciació entre
un grup o l'altre per a les avaluacions internes. Seguirem primant la participació dels nostres
investigadors i professores en proj ectes de recerca i en les convocatóries existents.
Finalment us informo que, en els propers dies, manifestarem la nostra queixa al Ministeri sobre
aquesta convocatoria pels aspectes més perjudicials que coincidim en detectar. Us mantindrem
informats, a travésdels vicerectorats esmentats, de la resposta que ens facin arribar.
Rebeu una cordial salutació.

