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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 4 de novembre de 2013
Lloc: sala de reunions (Son Lledó)
Hora: 11 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dr. Joan Fomós, Dr. Ciiment Ramis, Dra. Balbina Nogales,
Dr. Manuel Calvo, Dra. Nélida Tur, Dr. Hipólito Medrano, Dr. Miquel Seguí, Dra. Silvia
Fernández, Bernat Sureda i Dr. Antoni Riera.

Es disculpen per l’abséncia: Dr. Maxi San Miguel, Dra. Josefa Donoso, Sra. Cristina
Suárez, Sra. Gemma Sastre.

1. Contractes postdoctorals
Es reparteix la llista provisional deis resultats de la convocatória de contractes
postdoctorals. L’agéncia encarregada de fer l’avaluació ha estat UNIBASQ, que ha
elaborat un informe per a cadascuna de les soFlicituds. Es posa a disposició deis membres
de la comissió els currículums deis sis primers candidats, per tal de poder revisar la
documentació.
UNIBASQ ha avaluat 3 1 expedients i els ha atorgat una puntuació a cada un. Els dos
primers són els candidats beneficiaris del contracte postdoctoral:
Iris Hendriks, investigador adscrit a I’IMEDEA
Josep Mercader, investigador adscrit al Departament de Biologia Fonamental.
Després d’un intercanvi d’opinions entre els membres de la comissió i tenint en compte
¡‘avaluació prévia d’UNIBASQ, es decideix recomanar al Consell de Direcció que els dos
primers candidats de la llista es proposin per a la contractació i que els deu següents
candidats apareguin com a suplents.

2. Informació
El vicerector informa que el dia 19 d’aquest mes es té previst que es faci una reunió de la
comissió que atorgará els contractes postdoctorals de la CAIB. Molts de sol~ licitants són els
mateixos que han presentat la soF licitud a la UIB, per aquest motiu s’ha fet una llista de
suplents tan extensa.
Igualment informa que ja s’ha publicat a la web la llista provisional deis contractes
predoctorals de la CAIB: hi ha hagut un total de 64 soFiicituds, de les quals 50 són de la
UIB. D’acord amb la convocatória se n’han concedit 10, deIs quais 8 són per als
soFlicitants de la UIB.
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També informa de la publicació de la resolució provisional deis contractes FPI del
Ministeri.
També es té previst que se signi un conveni amb i’Obra Social la Caixa. Aquest conveni
inclourá un finançament per a UlBdigital, contractes predoctorals ¡ un programa pont per a
grups de recerca sense finançament. Pel que fa a aquest programa pont, quan se’n tingui un
esborrany es fará arribar als membres d’aquesta comissió perqué en facin una revisió.

3. Torn obert de parauies
Els membres de la comissió s’interessen per la convocatória deis projectes del Pla nacional
que encara no s’ha pubiicat.

Sense més assumptes p r tractar, es tanca la sessió.


