ESTRUCTURA DIRECTIVA DEL VHIR: ALTS CÀRRECS*

Director: Dr. Joan X. Comella Carnicé
Detall de la retribució reconeguda per el 2022

IMPORT
SALARI BASE

127.543,18 €

TOTAL

127.543,18 €

Gerent: Montserrat Giménez Prous
Detall de la retribució reconeguda per el 2022

IMPORT
SALARI BASE
COMPLEMENT PER
OBJECTIUS (màxim
a assolir)
TOTAL

84.860,40 €
5.000 €
89.860,40 €

_________________________________________________________________
* Tenen la consideració d’Alt Càrrec els alts càrrecs i els directius inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat (article 2). És alt càrrec als efectes del règim d’incompatibilitats el personal directiu a què
fa referència la Llei, sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les
establertes per al càrrec de director general de l’Administració de la Generalitat.

PERFIL I TRAJECTÒRIA
PROFESSIONAL DEL DR. JOAN X.
COMELLA
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom
Joan Xavier Comella Carnicé

Lloc i data de naixement
03/12/1963

Càrrec actual
Director VHIR
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
VHIR (Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca)
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Grau de Llicenciatura
Doctor en Medicina i Cirurgia

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

1987

Universitat de Barcelona

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)

1987

1989

1988-1989

Professor L.R.U. 1er cicle

Universitat de Lleida

1989-1989

Becari C.N.R.S.

Gif sur Yvette (Francia)

1989-1990

Professor L.R.U. 2o cicle

Universitat de Lleida

1990-2002

Prof. Titular Universitat

Universitat de Lleida

2002-2004

Catedràtic Universitat Universitat de Lleida

2003-2007

Director del laboratori de recerca (Hospital Arnau de Vilanova)

10/2004-09/2005

Director de la ANEP

MEC (Madrid)

10/2005-10/2006

Director General

FECYT - MEC (Madrid)

10/2006-04/2007

Catedràtic Universitat Universitat de Lleida

04/2007-actualitat

Catedràtic Universitat Univ Autònoma Barcelona

05/2007-09/2009

Director General

Fundació Cat. Recerca (FCR)

09/2008-09/2009

Director

Institut Neurociències UAB

09/2009-actualitat

Director

VHIR

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Investigador principal Grup Senyaliztació Cel·lular i Apoptosi (VHIR & CIBERNED)

Data actualització: gener 2020

Joan Xavier Comella (1963). Vilanova de Segrià – Lleida
Joan X. Comella se licenció (1987) y doctoró (1989) en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona. Después de una estancia científica en el CNRS en Gif-sur-Yvette (Francia) fue nombrado
profesor titular de universidad en biología Celular en 2002 en la Universidad de Lleida, donde en 2006
fue promovido a Catedrático. Desde 2007 es Catedrático de Biología Celular en la Universidad
Autónoma de Barcelona y desde 2009 es el Director Científico del Hospital Universitario Vall
d’Hebron y de su Instituto de Investigación (VHIR).
Ha sido Director de la Agencia española de Evaluación y Prospectiva (2004-2005), Director General de
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (2005-2006) y Director General de la Fundación Catalana
para la Investigación y la Innovación (FCRI) (2007-2009). Ha sido consultor y evaluador científico de la
Comisión Europea en distintos programas marco. También ha ejercido de evaluador científico para las
agencias científicas de Argentina y Francia.
Ha dirigido más de 25 proyectos de investigación, supervisado 19 tesis doctorales y es coautor de más
de 100 publicaciones. Dirige el grupo "Señalización celular y apoptosis" desde 1990 que trabaja en el
estudio de los receptores de la muerte y su relación con las enfermedades neurodegenerativas
(Alzheimer). Ha recibido varios premios, entre ellos el de joven investigador de la Generalitat de
Catalunya (2001) y Premio Nacional de Ciencias Médicas Básicas de la Fundación Pfizer (2005).
Presidente de la Sociedad Española de Neurociencia (2019-2021). Revisor de múltiples revistas
científicas, ha impartido más de 200 conferencias científicas y de gestión.
Es coordinador científico nacional de España de EATRIS (Infraestructura europea para la medicina
traslacional - European infrastructure for traslational medicine), Presidente de la Sociedad Española
de Neurociencia (SENC), Patrono de la Fundación ICREA (Institución Catalana de Investigación y
Estudios Avanzados), Patrono de BIOCAT (Bioregión de Catalunya), secretario de ACER (Asociación
Catalana de Entidades de Investigación) , vocal de la junta de CataloniaBio (sectorial biotecnológica
catalana) y vocal del Consejo de Administración del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) así como
también del Banco de Sangre y Tejidos (BST)

Joan Xavier Comella (1963). Vilanova de Segrià - Lleida.
Joan X. Comella es va llicenciar (1987) i doctorar (1989) en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona. Després d'una estada científica al CNRS a Gif-sur-Yvette (França) va ser nomenat professor
titular d'universitat en Biologia Cel·lular el 2002 a la Universitat de Lleida, on el 2006 va ser promogut
a catedràtic. Des de 2007 és catedràtic de Biologia Cel·lular a la Universitat Autònoma de Barcelona
i des de 2009 és el Director Científic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del seu Institut de
Recerca (VHIR).
Ha estat Director de l'Agencia Española de Evaluación y Prospectiva (2004-2005), Director General de
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (2005-2006) i Director General de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació (FCRI) (2007 -2009). Ha estat consultor i avaluador científic de la Comissió

Europea en diferents programes marc. També ha exercit d´ avaluador científic per a les agències
científiques d'Argentina i França.
Ha dirigit més de 25 projectes de recerca, supervisat 19 tesis doctorals i és coautor de més de 100
publicacions. Dirigeix el grup "Senyalització cel·lular i apoptosi" des de 1990 que treballa en l'estudi
dels receptors de la mort i la seva relació amb les malalties neurodegeneratives (Alzheimer). Ha rebut
diversos premis, entre ells el de jove investigador de la Generalitat de Catalunya (2001) i Premi
Nacional de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Fundació Pfizer (2005). Ha estat President de la Societat
Espanyola de Neurociència (2019-2021). Revisor de múltiples revistes científiques, ha impartit més de
200 conferències científiques i de gestió.

És coordinador científic nacional d'Espanya d´ EATRIS (Infraestructura europea per a la medicina
traslacional - European infrastructure for traslational medicine), President de la Sociedad Española de
Neurociencia (SENC) , Patró de la Fundació ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats),
Patró de BIOCAT (Bioregió de Catalunya), secretari d'ACER (Associació catalana d'Entitats de Recerca),
vocal de la junta de CataloniaBio (sectorial biotecnològica catalana) i vocal del Consell d’Administració
de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) així com del Banc de Sang i Teixits (BST)

Joan Xavier Comella (1963). Vilanova de Segrià - Lleida.
Joan X. Comella graduated (1987) and obtained a doctorate (1989) in Medicine and Surgery from the
University of Barcelona. After a scientific stay at the CNRS in Gif-sur-Yvette (France), he was appointed
full professor of university in Cell biology in 2002 at the University of Lleida, where in 2006 he was
promoted to Professor. Since 2007 he is Professor of Cellular Biology at the Autonomous University
of Barcelona and since 2009 he is the Scientific Director of the Vall d’Hebron University Hospital and
its Research Institute (VHIR).
He has been Director of the Spanish Agency for Evaluation and Prospective (2004-2005), Director
General of the Spanish Foundation for Science and Technology (2005-2006) and Director General of
the Catalan Foundation for Research and Innovation (FCRI) (2007 -2009). He has been a consultant and
scientific evaluator of the European Commission in different framework programs. He has also been a
scientific evaluator for the scientific agencies of Argentina and France.
He has directed more than 25 research projects, supervised 19 doctoral theses and is the co-author of
more than 100 publications. He has directed the group "Cell signaling and apoptosis" since 1990, which
has been working on the study of death receptors and their relationship with neurodegenerative
diseases (Alzheimer's). He has received several awards, among them the young researcher of the
Generalitat de Catalunya (2001) and the National Prize for Basic Medical Sciences of the Pfizer
Foundation (2005). He is the current President of the Spanish Society of Neuroscience (2019-2021).
Reviewer of multiple scientific journals, he has given more than 200 scientific and management
conferences.

He is Spain's national scientific coordinator of EATRIS (European infrastructure for translational
medicine), President of the Spanish Society of Neuroscience (SENC), Trustee of the ICREA Foundation
(Catalan Institution for Research and Advanced Studies), Trustee of BIOCAT (Bioregion of Catalonia),
secretary of ACER (Catalan Association of Research Entities) , member of the board of CataloniaBio
(Catalan biotechnology sector) and member of the board of Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
and Blood and Tissue Bank (BST).

