
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 19 de novembre de 2010 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 09.00 
 
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dr. Antoni Gomila, 
Dra. Josefa Donoso, Dr. Maximino San Miguel i Dra. Rosa Miró. 
 
Es disculpen: Dr. Francesc Rosselló, Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Antoni Riera, Dr. Joan 
D. Janer, Dr. Joan Fornós i Dra. Gemma Turnes. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Es deixa pendent per revisar a la propera comissió. 
 
2. 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. 
 
3. Normativa de grups 
Després d’un intercanvi d’opinions i de fer-hi unes petites rectificacions entre els membres 
de la comissió, s’aprova la normativa que va quedar pendent a la darrera comissió 
d’investigació (annex 1). 
 
4. Normativa de beques de formació de personal investigador (UIB) 
El president de la comissió informa que tornarem a publicar la convocatòria de beques de 
formació de personal investigador; després d’un debat entre els membres de la comissió, 
s’aprova la convocatòria presentada (annex 2). 
 
5. Informació 
XVIII reunió sectorial CRUE. El vicerector informa del que es va tractar en aquesta reunió. 
Va presidir la reunió el secretari d’Estat, que va presentar la política de cara al pressupost 
de l’any que ve. També es va comentar la importància del manteniment del programa I3. 
Entre altres temes, també es va fer referència a la justificació dels projectes, i hi va haver 
un compromís d’organitzar una reunió per intentar resoldre aquest tema de justificació.  
Projectes Pla nacional 2010. S’informa que per part d’aquesta universitat es varen 
sol·licitar 55 projectes i en tenim 29 de concedits; la proporció es manté en cicles de 3 anys. 
Cal destacar que l’import concedit ronda el 50% del sol·licitat. 
Programa CONSOLIDER. Ja ha passat el cicle de 5 anys i encara no sabem si es posarà en 
marxa un nou cicle. Enguany s’han concedit 7 projectes d’aquest programa, i hi ha dos 
grups de la UIB que participen en un d’ells. 
 



 
 
 
6. Torn obert de paraules 
El Dr. Climent Ramis recorda que el mes de novembre s’ha de remetre la documentació per 
a l’avaluació del programa d’intensificació de la recerca. A finals d’aquest mes es farà una 
reunió extraordinària per resoldre aquest programa. 
El Dr. San Miguel diu que li agradaria conèixer l’informe econòmic gestionat pel 
Vicerectorat d’Investigació. 
I sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió. 
 
El president, 
 


