
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Dia: 26 de gener de 2012 
Lloc: sala de juntes (Cas Jai) 
Hora: 10.30 hores 
 
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Joan Fornós, Dr. Climent Ramis, Dra. Balbina Nogales, Dr. 
Miquel Bennàsar, Dra. Margalida Pons, Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Bernat Sureda, Dr. Antoni 
Gomila, Dr. Maximino San Miguel, Dr. Francesc Rosselló, Dr. Víctor Cerdà i Dr. Antonia Riera. 
 
Es disculpen: Dra. Josefa Donoso, Dra. Joana Petrus i senyor Miquel Comas. 
 
1. Normativa del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball. 

 
La vicerectora recorda que, tal com es va informar a la darrera reunió de la comissió, el pressupost 
que s’ha aprovat per a aquest programa per a l’any 2012 és de 100.000 euros. Això vol dir que 
compta amb un 60% menys que els anys anteriors. Per aquest motiu, a la Comissió d’Investigació 
del dia 22 de desembre de 2011 es va decidir que els membres de la comissió farien suggeriments 
per veure com consideraven que hauria de canviar la normativa actual en el nou marc 
pressupostari. 
La vicerectora informa que s’han rebut quatre propostes, les quals s’han resumit en un document 
(vegeu annex I), que es reparteix als membres de la comissió. La vicerectora recorda, a més, que el 
que s’ha de decidir són les recomanacions sobre aquest programa que, com a Comissió 
d’Investigació, volem traslladar al Consell de Direcció.  
Els membres de la comissió que varen presentar propostes passen a defensar-les, i després d’un 
intercanvi d’opinions, les opcions que es plantegen són les següents: 

- Tancar aquest programa i invertir el pressupost en altres de més interès. 

- Mantenir el programa, però fer-lo més restrictiu.  

Finalment es decideix traslladar al Consell de Direcció la segona opció. Com a mesura de restricció, 
s’acorda proposar que el programa financi prioritàriament l’assistència a congressos i la realització 
d’estades de treball (en la quantitat màxima que finalment decideixi el Consell de Direcció) de 
personal en formació i del personal docent i investigador que hagi participat els darrers tres anys en 
projectes d’investigació. Per ajustar més el pressupost, es proposa finançar només un ajut per any 
per persona i considerar la possibilitat d’obligar a cofinançar el viatge. 
S’acorda que la vicerectora, tenint en compte el que s’ha dit en aquesta comissió, elaborarà una 
proposta que presentarà al Consell de Direcció. 
 
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió. 
 


