
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 17 de novembre de 2011 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 10 hores 
 
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dra. Balbina Nogales, Sr. 
Miquel Bennasar, Dr. Antoni Gomila, Dr. Miquel Comas, Dr. Francesc Rosselló, Dra. Joana Petrus, 
Dr. Víctor Cerdà i Dr. Joan Fornós. 
 
Es disculpen: Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Hipólito Medrano, Dra. Margalida Pons i Dr. Antoni 
Riera. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aproven les actes pendents. 
 
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. 
Pel que fa a la sol·licitud d’ajuda per assistència a congressos núm. 179/2011, els membres de la 
comissió ratifiquen la resolució presa a la comissió del dia 10 d’octubre. 
 
3. Pla d’intensificació de la recerca 
La vicerectora fa una petita introducció sobre aquest programa i informa dels terminis que tenim. 
Només s’ha presentat una sol·licitud: Dr. Antoni Frontera Beccaria, del Departament de Química. 
Després de revisar la documentació presentada, la comissió decideix demanar més informació a 
l’interessat (currículum i indicadors més concrets). 
La comissió decideix donar fins a finals d’aquest mes, per si hi hagués qualque interessat més. 
Finalment s’acorda que, atès el curt termini, es reenviarà als membres de la comissió les sol·licituds 
que s’hagin presentat i s’enviarà la informació sol·licitada al Dr. Antoni Frontera per e-mail. Els 
membres de la comissió hauran de contestar també per e-mail per donar o no la seva conformitat a 
les sol·licituds presentades.  
La resolució presa per la Comissió d’Investigació s’adjuntarà a aquesta acta. 
 
4. Informació 
La vicerectora informa de l’estat del pressupost d’aquest programa. També informa que totes les 
sol·licituds que arriben per assistència a congressos i estades que es duran a terme l’any 2012, no 
seran tractades fins a la primera comissió de l’any que ve. Els membres de la comissió demanen que 
es faci un estudi de la demanda de sol·licituds dels diferents departaments i instituts. 
 
4. Torn obert de paraules 
 
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11 hores. 
 


