
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 22 de març de 2010 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 10 
 
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dr. Maximino San Miguel, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dr. Joan 
Fornós, Dra. Pilar Roca, Dr. Francesc A. Rosselló, Dra. Gemma Turnes, Dra. Margalida Pons i Dra. Joana 
Petrus 
 
S’excusen d’assistir-hi: Dr. Antoni Gomila, Dr. Joan D. Janer, Dra. Josefa Donoso, Dr. Antoni Riera i Dr. 
Joaquim Tintoré. 
 
Abans de començar la comissió, el president dóna la benvinguda al nou membre de la comissió, Dr. Francesc 
A. Rosselló Llompart, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, que ve en substitució del Dr. 
Arnau Mir, del mateix departament. 
 
1. Presentació de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
En fa la presentació el Dr. Maximino San Miguel, director d’aquest institut. El director dóna les gràcies per 
l’oportunitat de presentar l’institut. El Dr. San Miguel en fa la presentació i en resumeix la història, la missió i 
la visió i n’explica l’organigrama, les línies d’investigació, els recursos humans amb què compta, etc. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. Programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball  
Els membres de la comissió revisen les sol·licituds rebudes, que s’aproven. 
 
4. Informació 
S’informa que s’ha aprovat la nova Llei de la ciència, després d’una sèrie de reunions amb la CRUE. 
Es va fer una visita a Max Planck per mirar d’intensificar-hi les relacions. La nostra idea era intentar implicar 
aquesta societat en els programes de postgrau. Qualsevol iniciativa de col·laboració serà benvinguda i tindrà 
el suport d’ambdues institucions si parteixen d’un projecte de recerca concret entre un institut de la societat 
Max Planck i un o diversos grups de la UIB. 
S’han publicat les convocatòries de l’Institut Carles III (projectes i beques). 
El pressupost de la Direcció General del Govern està bloquejat, per tant, no hi haurà noves convocatòries, de 
moment (inclosa la de grups competitius). 
 
6. Torn obert de paraules 
Sense més punts per tractar, es tanca la sessió. 
 
El president, 
 


