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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 30 de gener de 2014
Lloc: sala de reunions (Son Lledó)
Hora: 12 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dr. Antoni Riera, Dr. Climent Ramis,
Dr. Joan Fornós, Dr. Miquel Seguí, Dra. Cristina Suárez, Dra. Silvia Fernández, Dra.
Nélida Tur, Dr. Félix Grases, Dr. Hipólito Medrano i Dra. Josefa Donoso.

Es disculpen: Dr. Maximino San Miguel, Dr. Camilo Cela, Dr. Bemat Sureda.

1. Candidatures Ramón y Cajal. Convocatória 2013
El vicerector fa un petit recordatori als membres de la comissió sobre el procediment que s’ha
seguit flns ara.
Informa que hem rebut 23
convocatória del programa.
finançament de cinc places,
previstes a la convocatória.
Després d’un intercanvi d’opinions i de l’avaluació de la documentació presentada peis candidats,
els membres de la Comissió d’Investigació decideixen que l’opció més adequada és la següent:

Árees Places

Biologia Fonamental i de Sistemes 1
Física i Ciéncies de l’Espai 1
Ciéncies de la Terra 1
Biologia Vegetal, Animal i Ecologia 1
Química 1

Els membres de la comissió volen fer constar que tots els candidats presenten molt bon curriculum
i tenen mérits suficients per optar a una plaça d’aquesta convocatória.
Una vegada feta l’avaluació de les sol~licituds pel MINECO, la Comissió d’Investigació s’haurá de
reunir novament per adequar l’oferta de places al resultat de l’avaluació, tenint present que es
poden fer modificacions posteriors a la distribució de les places feta.

soF licituds que estan integrades en set de les árees previstes a la
Atés que la Direcció General de R+D+I només es compromet al
la comissió hauria de decidir com s’assignen a les árees temátiques
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2. Torn obert de paraules
El vicerector demana als membres de la Comissió d’Investigació qué els sembla que es faci
una nota informativa sobre les prospeccions petrolíferes. Després d’un intercanvi
d’opinions, es decideix que el fet d’informar-ne o no és una decisió política, per tant, és
competéncia del Conseil de Direcció de la Universitat.
El vicerector informa que la setmana que ve s’obrirá la convocatória deis contractes
postdoctorals.
El membres de la comissió s’interessen per la convocatória d’infraestructura; el vicerector
informa que avui mateix s’enviaran les instruccions per a una nota informativa.
Un deis membres de la comissió s’interessa pel significat que pot tenir per als investigadors
de la UIB que s’hagi obert l’institut d’investigació sanitária a Palma, a l’hora de soFlicitar
projectes. El vicerector explica que el conveni de creació recuil alguns aspectes generals i
que la UJB intervé en l’IISAP únicament a través del IUNICS. Els membres de la comissió
demanen si és possible disposar d’una cópia del conveni de creació de l’institut esmentat, i
el vicerector es compromet a fer-ne arribar una cópia als membres.
El vicerector també recorda als membres de la comissió la importáncia de fer una reflexió
sobre els programes que hi pot haver per incentivar la recerca.

Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió.


