
• VicerectoratUniversitat d’Investigaciá
de les Illes Balears i Postgrau

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 11 defebrerde2ol5
Lloc: sala del consell de direcció (Son Lledó)
Hora: 10 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dr. Joan Fornós, Dr. Climent Ramis, Dr. Víctor Homar, Dr.
Manuel Calvo, Dra. Nélida Tur, Dr. Hipólito Medrano, Dra. Silvia Fernández, Dr. Bemat
Sureda, Dra. Beatriz Morales, Dr. Maximino San Miguel i Dra. Cristina Suárez.

Es disculpen per l’abséncia: Dr. Camilo Cela, Dr. Miquel Seguí, Dra. Josefa Donoso i Dr.
Antoni Riera.

El Dr. Jaume Carot dóna la benvinguda al Dr. Víctor Homar i el presenta com a nou
director de l’Oficina de Supon a la Recerca.

1. Avaluació de la soF licitud de prórroga de la doctora Marta Marcos Moreno en funció de
la disposició addicional segona de la Resolució d’ 1 de desembre de 2014 (BOE 294, de 5
de desembre de) en la qual s’estableix la possibilitat de prorrogar els contractes Ramón y
Cajal que acaben el 2015.
La soF licitud de prórroga del contracte, que acaba el 22 de març de 2015, ens ha arribat
amb data 27 de gener de 2015 (registre d’ entrada 1060).
Una vegada revisada la documentació presentada per la Dra. Marta Marcos i després d’un
intercanvi d’opinions entre els membres d’ aquesta comissió, s’ avalua positivament la
renovació.

2. Resuitats d’avaluació deis contractes postdoctorals flnançats per la UIB
En data 8 d’octubre de 2014 aquest vicerectorat va convocar ajudes per a la incorporació
de dos contractes postdoctorals a grups de recerca. Segons aquesta convocatória,
l’avaluació la faria una agéncia externa que eiaboraria un informe per cada candidat.
L’agéncia encarregada de fer les avaluacions ha estat I’AQUIB. Després de revisar tota la
documentació i d’un intercanvi d’opinions entre els membres de la comissió, s’acorda
recomanar els dos primers candidats de la llista i que els candidats que han quedat fins al
lloc dotze de la llista prioritzada quedin com a substituts, en cas de renúncia d’algú.



Llista prioritzada
Posició So1 Iicitant

1 Cerdá Pino, Joan Josep
2 Brunner, Daniel
3 Galve Conde, Femando
4 López Vicente, Manuel
5 Lázaro Castillo, Amparo
6 Sanz Aguilar, Ana
7 Cuenca Asensio, Estefanía
8 Ospina Alvarez, Natalia
9 Higuera Rubio, José
10 Lladó Caiíellas, Victória

Ribeiro de Mesquita, Raquel
11 Beatriz
12 Rossi, Vincent

3. Informació
El Dr. Carot agraeix als membres d’aquesta comissió la seva cob laboració i informa que al
proper Conseil de Govem hi anirá com a punt la renovació d’aquests membres, ja que
alguns d’ells han manifestat que tenen interés a deixar-ho.

4. Tom obert de paraules
Després d’un debat, s’acorda proposar al Conseli de Direcció, com a política de recursos
humans, que els investigadors que estiguin interessats en alguna plaça de contractat doctor
soFlicitin i’acreditació 13.

Pel que fa a la convocatória de contractes postdoctorals finançats per la UIB, el Dr. San
Miguel diu que estaria bé tenir els noms deis coordinadors d’área: pensa que hauria de ser
públic, també es comenta que el termini d’ incorporació de tres mesos és poc, i en darrer lloc
comenta que aquesta convocatória s’está convertint en un refiagi de gent gran que no pot
anar a cap altra banda; suggereix fer un raonament sobre l’objectiu d’aquesta convocatória.

El Dr. Climent Ramis mosti-a la seva preocupació per la contractació deis Ramón y Cajal i
el Dr. Carot diu que, fins ara, els Ramón y Cajal han estat estabiiitzats.

Sense més assumptes per tract es tanca la sessió.


