ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 9 d’octubre de 2009
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dra. Josefa Donoso, Dr. Maximino San Miguel, Dra. M.
Antònia Fornés, Dra. Margalida Pons, Dr. Climent Ramis, Dra. Pilar Roca, Dr. Fèlix
Grases, Dr. Arnau Mir i senyor Antoni Aguiló.
S’excusen d’assistir-hi: Dra. Joana M. Petrus, Dr. Hipólito Medrano i Dra. Rosa Miró.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Informació
El vicerector informa sobre els temes següents:
- S’ha posat en marxa una comissió per revisar els Estatuts de la UIB, per aquest motiu el
president de la Comissió d’Investigació demana als seus membres que els revisin i,
d’aquesta manera, podrem fer arribar les propostes a la comissió d’Estatuts.
- Pel que fa als professors convidats, el vicerector informa els membres de la comissió de la
resolució provisional de la comissió avaluadora de l’OSR (encara pendent de la ratificació
de la Junta de Govern). Pel que fa a aquest punt, s’hauria de revisar la convocatòria, ja que
diu que les sol·licituds han d’estar aprovades pel Consell de Departament, i els instituts no
tenen consell de departament.
- Encara no tenim la resolució definitiva dels projectes de la darrera convocatòria del Pla
nacional. Des del Vicerectorat d’Investigació s’està pensant a tornar a posar en marxa les
ajudes pont per a aquests investigadors que no han obtingut cap ajuda del Ministeri, i
analitzar els motius de les denegacions.
- Hem de substituir un membre de la Comissió d’Investigació pe finalització del període del
doctor Aleix Calveras; el vicerector suggereix que sigui un investigador de l’àrea de
ciències socials; els membres de la comissió acorden consultar el Dr. Santiago Cavanillas
per veure si acceptaria.
- Vàrem saber per la premsa la resolució de la convocatòria del campus d’excel·lència
internacional (CEI), a la qual la Universitat s’havia presentat. La resolució no ha estat
favorable. S’ha demanat informació del motiu d’aquesta denegació.
- Pel que fa al pressupost de pràctiques de laboratori, enguany la demanda ha estat molt
superior a la d’anys anteriors. Pensam que un dels punts importants ha estat la posada en

marxa dels graus; el vicerector cerca possibles actuacions que ajudin a un correcte
desenvolupament de les pràctiques.
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. Beques FPI de la UIB
El vicerector explica als membres de la comissió els criteris que s’han seguit a la comissió
avaluadora de l’OSR per fer la proposta, que varen ser els següents: a) Que el programa
d’investigació estigués associat a un projecte vigent de 2 anys de durada com a mínim; b)
El projecte no ha de tenir cap becari assignat ni ha de tenir assignació de personal; d) El
projecte ha de tenir un becari sol·licitat a la proposta. El Dr. San Miguel manifesta el seu
desacord amb els criteris adoptats.
S’obre un debat pel que fa a aquests criteris.
La comissió aprova els candidats seleccionats per la comissió avaluadora de l’OSR, a
condició de fer un seguiment de cada un d’ells. La proposta es trametrà al Consell de
Direcció.
5. Ajuts a publicacions
El vicerector informa sobre la resolució feta per la comissió avaluadora de l’OSR i
s’aprova.
6. Torn obert de paraules

I sense més punts per tractar, es tanca la sessió.
El president,

