
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 12 de juliol de 2010 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 10 
 
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dr. Climent Ramis, Dr. Joan Fornós, Dra. Pilar Roca, Dr. 
Francesc A. Rosselló, Dr. Hipólito Medrano, Dra. Maria A. Fornés, Dra. Gemma Turnes, 
Dr. Antoni Riera i Dr. Fèlix Grases. 
 
Es disculpen: Dra. Josefa Donoso, Dr. Antoni Gomila i Dr. Maximino San Miguel. 
 
 
1. Presentació projecte programa de divulgació de la recerca UIB - TV Mallorca 
El vicerector presenta els membres dels serveis de Comunicació i de Recursos 
Audiovisuals que faran l’exposició del projecte (Sra. Maria Isabel Pocoví, Sr. Miquel 
Oliver i Sr. Andreu Perelló) i els dóna la benvinguda. 
El material de partida d’aquests projectes són els projectes concedits i les tesis. 
Es tracta de presentar unes càpsules de 5 minuts. Per fer aquesta presentació comptam amb 
la col·laboració de l’investigador, i abans de fer pública la informació farem que 
l’investigador la revisi. 
El cronograma inicial anirà de setembre a juny i serà d’unes 40 càpsules. 
És clau poder dir moltes coses en 5 minuts. La idea és que hi apareguin el responsable i 
altres membres del grup. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Es deixa pendent per a la propera comissió. 
 
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. Normativa de grups de recerca 
Pel que fa a aquesta normativa, el president de la comissió comenta els canvis que hi ha i 
s’acorda enviar la documentació per e-mail als membres de la comissió i així poder revisar-
la a la propera comissió. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Places Ramón y Cajal 
Han sortit elegibles 4 candidats dels que sabíem que tenien relació amb la UIB. Van per 4 
àrees temàtiques diferents, de les quals nosaltres només n’oferíem dues. Com que el BOE 
només permet canviar una àrea (20% de les 5 ofertes), i després de diferents converses amb 
els tècnics del Ministeri, pareix que hi ha una possibilitat extraordinària que ens permeti fer 
el canvi de dues àrees temàtiques. Avui mateix ens reunirem amb el director general de 
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (Dr. Pere Oliver) per parlar d’aquest 
tema i demanar l’autorització pertinent. 
El vicerector mostra l’e-mail que ens ha fet arribar el director de l’IFISC, referent a aquest 
tema (vegeu annex I). 
 
6. Informació 
El vicerector informa que demà hi ha una reunió amb tots els investigadors R y C per donar 
informació sobre el document d’intensificació de la recerca aprovat al Consell de Govern. 
Ens estan arribant els tràmits d’audiència dels projectes del Pla nacional. 
Pel que fa a la convocatòria de campus d’excel·lència, el projecte UIB ha passat la primera 
fase. De 48 universitats, n’han passat 14. 
Pel que fa a les beques pròpies de la UIB de formació de personal investigador, farem una 
avaluació partint del primer any i es discutirà a la propera Comissió d’Investigació la 
possibilitat de prorrogar. 
 
7. Torn obert de paules 
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió. 
 
El president, 
 


