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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÁRIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Día: 14 de gener de 2015
Lloc: sala de reunions (Cas Jai)
Hora: 11 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dr. Climent Ramis, Dr. Joan Fornós,
Dra. Cristina Suárez, Dra. Silvia Fernández i Dr. Maximino San Miguel.
Es disculpen: Dra. Nélida Tur, Dra. Josefa Donoso i Dr. Miquel Seguí.

1. Candidatures Ramón y Cajal. Convocatória 2014
El vicerector fa un petit recordatori als membres de la comissió sobre el proeediment que s’ha
seguit fins ara.
Informa que hem rebut 20 soF licituds que estan integrades en set de les árees previstes a la
convocatória del programa. Atós que la Direcció General de R+D+I només es compromet al
finançament de cinc places, la comissió hauria de decidir com s’assignen a les árees tem~tiques
previstes a la convocatória.
Després d’un intercanvi d’opinions i de l’avaluació de la documentació presentada pels candidats,
els membres de la Comissió d’Investigació decideixen que l’opció más adequada és la següent:
Asees
Ciéncies de la Terra
Física i Ciéncies de l’Espai
Biologia Vegetal i Animal i Ecologia
Agricultura
Biomedicina
Es membres de la comissió volen fer constar que tots els candidats presenten molt bon currículum
i tenen mérits suficients per optar a una plaça d’ aquesta convocatória.
Una vegada feta l’avaluació de les soF licituds pel MII’IECO, la Comissió d’lnvestigació 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.

2. Ton obert de paraules
Referent als contractes postdoctorals de la UIB, en aquests moments l’AQUIB ja ha fet les
avaluacions i els coordinadors les estan valorant. Es probable que la setmana que ve ja
tinguem qualque resultat.
El vicerector informa que la Sra. Balbina Nogales deixa el cárrec com a directora de
l’Oficina de Suport a la Recerca iii agraeix la seva ajuda i col~laboració. El substitut de la
directora será el Dr. Víctor Homar, actualment secretad del Centre d’Estudis de Postgrau.
També informa que des del cinqué o sisé mes del començament del seu cárrec veia
convenient fer una reestructuració de l’Oflcina de Suport a la Recerca. Aquest canvi ja s’ha
posat en marxa: implicará un canvi de lloc de l’Oficina i una reestructuració del personal.
El Dr. San Miguel demana una série d’aclariments sobre el cofinançament deis Juan de la
Cierva, si per la soF licitud es demana el compromís de frnançament i, en cas que hi hagi
més peticions de les que es poden finançar, quin será el criteri.
El Dr. San Miguel també pregunta si els candidats, la llista dels quals s’ha presentat (annex
1), tindran prioritat sobre d’altres que puguin presentar-se més endavant i que no hagin
manifestat el seu interés de venir a la UIB. El vicerector respon que no tindran prioritat.
El Dr. San Miguel fa la reflexió que atés que en el cas deIs investigadors Juan de la Cierva
la Universitat tan sois es compromet a cofinançar-ne sis, es crearia un problema en cas que
hi hagués més candidats.
Sense més assumptes

tractar, es tanca la sessió.

