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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 13 de desembre de 2013
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 11.30 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Sra. Margalida Palmer, Dra. Silvia
Fernández, Dr. Félix Grases, Dr. Climent Ramis, Dr. Joan Fornós, Dr. Hipólito Medrano,
Dr. Bemat Sureda, Dr. Francesc Rosselló i Dr. Maximino San Miguel.

Es disculpen: Dr. Manuel Calvo, Dr. Miquel Seguí, Dr. Camilo Cela, Dra. Cristina Súarez,
Dra. Nélida Tur, Dra. Josefa Donoso i Sra. Gemma Sastre.

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova l’acta del dia 26 de juliol de 2013 i la del dia 14 de setembre de 2013.

2. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de trebali
Es revisen les soF licituds rebudes i s’aproven.

3. Institut d’investigació
El vicerector recorda als membres de la comissió quins són els criteris necessaris per poder
enviar a I’ANEP l’avaluació de l’Institut d’Estudis Hispánics a la Modernitat. Després d’un
intercanvi d’opinions entre els membres de la comissió, s’acorda enviar a avaluar aquest
institut.

4. Contracte postdoctoral AXA
Per tal que exposi els detalls sobre aquest tipus de contracte postdoctoral, el vicerector
cedeix la paraula a la directora de l’Oficina de Suport a la Recerca.
Es reparteix la documentació presentada pels candidats (currículum) i un resum deis mérits
de cada candidat.
Després d’un intercanvi d’opinions, es decideix triar:
Margalida Gomiia Ribas (grup de Microbiologia).

5. Informació
El vicerector informa de l’estat del pressupost del programa d’ajuts per assisténcia a
congressos i estades de trebali referent a aquest any i que per a i’any que ve comptam amb
10.000 euros més.
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Alguns deis membres de la comissió exposen el seu desacord amb el fet que se subvencioni
aquest programa amb overheads quan el pressupost s’ha esgotat.

6. bm obert de paraules
Alguns deis membres de la comissió estan interessats a tenir informació sobre la utilització
del pressupost d’overheads i a saber quines són les prioritats dins la despesa d’investigació.
Pel que fa a i’avaluació deis instituts, els membres de la comissió demanen que s’aclareixi
la política a seguir i que s’elabori un reglament que en reguli, entre altres aspectes, el
procediment de creació, avaluació, etc.

¡ sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió.


