
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 20 de juny de 2011 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 10 hores 
 
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Joan Fornós, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, 
Dra. Margalida Pons, Dra. Balbina Nogales, Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Hipólito 
Medrano, Sr. Miquel Comas, Sr. Miquel Bennàsar, Dr. Francesc Rosselló, Dra. Josefa 
Donoso, Dr. Bernat Sureda, Dr. Víctor Cerdà i Dr. Antoni Riera. 
 
Es disculpen: Dr. Antoni Gomila i Dr. Maximino San Miguel. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
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. 
Respecte a les sol·licituds següents, es decideix el que s’indica: 
265/2011. No se subvenciona, ja que el programa deixa ben clar que és per assistència a 
congressos, i no es considera que el motiu al·legat per la sol·licitant sigui causa justificada 
de no assistència. 
156/2011. Denegat segons l’article 7 de la normativa vigent. 
Pel que fa a les sol·licituds de la senyora M. del Carmen Fernández, s’accepta abonar-li la 
inscripció, ja que no va poder assistir al congrés perquè estava de baixa. 
 
3. Informació 
La vicerectora informa dels punts següents: 
- Es comenta la sol·licitud que ha fet una investigadora d’un projecte en la qual exposa el 
seu interès perquè els estudiants de doctorat puguin accedir a aquest tipus d’ajudes. Alguns 
dels membres de la comissió expressen la seva conformitat amb aquest suggeriment. 
Encara que es considera una proposta interessant, la vicerectora considera que és 
competència del Vicerectorat de Postgrau, i en parlarà amb el vicerector competent. 
- La senyora Balbina Nogales, directora de l’Oficina de Suport a la Recerca, informa que 
s’ha contactat amb el CTI per tractar el tema de la signatura electrònica del professorat. 
També informa que s’organitzarà la preparació d’unes instruccions clares per part del CTI i 
es faran unes jornades informatives. 
- Amb data 18 de juny de 2011 s’ha publicat al BOIB la convocatòria de grups competitius. 
- La vicerectora informa que s’han obtingut 1.159.611 euros dins el programa 
d’enfortiment de la recerca. 
 
4. Torn obert de paraules 
 
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11 hores. 
 


