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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D~INVESTIGACIÓ

Dia: 2 de desembre de 2015
Lloc: sala de juntes de Cas .Iai
llora: ¡0 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Silvia Fernández, Dr. Gabriel Oliver. Dra. ApoFlónia
Martínez, Dr. Bcrnat Sureda, Dr. Jaume Rosselló, Dr. Jaume Garau, Dra. Beatriz Morales,
Dr. Hipólito Medrano, Dra. María Sebastián, Dr. Maxi San Miguel, Dr. Miquel Seguí, Dr.
Miqucl Tortella i Dr. Víctor Flomar.

Es disculpen: Dr. Manuel Calvo, Dra. Montserrat Rodríguei ¡ Dr. Damiá Gomis.

1. Lectura i apro~ ació de les actes de les scssions anteriors
Les actes siian pujat a la carpeta compartida. i si no lii cap comentan quedaran aprovades a
la propera comissió.

2. Programa «ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de treball
Es revisen les sol licituds rebudes ¡ s’aproven.
PcI que fa al pressupost del programa cFajuts pcr a assisténcia a congressos ¡ estades de
treball per a lany 2016, el vicercctor informa que pujar un poquet respecte al d’aqucst any.
S~acorda que a partir d’aquesta cornissió. es permetrá Jbr canvis entre les partides
aprovacles, scmprc que aquests canvis no superin el total aprovat ni contradiguin els límits
especifieats per cada partida a la nom~ativa vigent.

3. Aportacions al document de política científica
El vicerector comenta que ha fet aportacions a les parts d~análisi del document. El dia
d’avui la UIB té ¡36 grups de receica. 1-li ha un intercanvi dopinions sobre aquest
document d~análisi.

4. Projectes de recerca competitius: dcscomptes docents

Del Vicerectorat de Professorat i Seus Universitaris es demana que. dacord amb alló que
especifiquen als documents de plantilla, la Comissió d~ Investigació es pronunciY sobre la
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qüestió si és pertinent o no que la participació en determinats projcctcs de recerca impliqui
o no dcseompte doceni.

Els mcmbres de la Comissió dlnvestigació, després cl’un intercanvi «opinions. decideixen
aplicar cls criteris següents:
- Si és un projecte clarament dlnvestigació
- Si és competitiu
- Si existeix o no un panel avaluador extern
- Si el tinançament és gestionat per la UIB o alguna altra entitat amb la qual la UIB tingui
algun conveni

Dacord amb aqucsts criteris i en vista deIs projectes prescntats, la Comissió opina:
• Jnlegració xarxcs temátiques de coF laboració académica. No implica desconipte, ja que es
consideren xarxes temátiques.
— Projecte finançat per la Universitat de FOricnt Mitjá i amb dictamen del Centre de
Teenologia i Medí Ambient. No implica descompte. ja que no hi ha evidéncies que sigui
compctit i u.
- Projectes IDISPA. Sí que impliquen descompte doecnt.
- Telemarató de RTVE 2014. Sí que implica descompte. Igual que cis projectes estatais.
- Xarxes «excel~léncia. No impliquen descompte doccnt. Són accions espeeials del
Ministcri.
- Projectes IRRASMUS. No impliquen descompte cloeent. ja que és mobilitat.
— Projectes Alicia Koplowitz Foundation. Sí que impliquen dcseompte. Igual que el pla
estatal.
- EURONET. Sí que implica deseomptc doccnt. Peró menys que ci pÍa estatal.
- Thc Leverhulme Trust: Sí que implica deseomptc doccnt. Pcró menys que el pla estatal.

5. Informació
El vicerector inForma que tant cli com el director de l’OSR assistiran a la propera reunió de
la sectorial de R D 1 CRUE, que será els dies 10-12 de desembre.
També informa que la Dra. Marina Villegas (directora general d’lnvestigació Científica i
Técnica) vindrá a la IB per (br una signatura protoco~ lária del conveni de subveneió amb
fons FEDER de la construeeió i l’equipament de lediliei de postgrau (Antoni Maria
Alcover i Sureda).
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6. Torn obert de paraules
Es ían comentaris sobre la convocalória d’ajudes per a la formació de proiessorat
universitari. en particular pci que fa a laiticle 6.4, que diu:
«Los solicitantes cxti-anjcros cuya lengua materna sea direrente del español. en el momento de presentación de
las solicitudes. debcrn estar en posesión de una acreditación oficial de nivel de idiomas de ¡32, conforme al
Marco Coniún Europeo de ReFerencia de Lenguas. en español o. en el caso de Comunidades Autónomas con
lengua coolicial. en la que se utilice como lengua veliicular en la Universidad donde el beneficiario vaya a
recibir su Formación docente.»

Alguns membres mostren el seu interés en la resolució del pla estatal, que encara no s’ha
publicat.
També hi ha interés perqué la comunitat autónoma pugui finançar cls projcctcs que han
estat avaluats positivament i han quedat sense finançament, i també els que han cstat
avaluats positivamcnt.
El vicerector diu que d’aquest tema en va parlar amb ci director general d’lnnovació i
Reccrca i que posará a la carpeta ci documeni que Ii va lliurar.

1 scnse inés assuniptcs pcr tractar. es tanea la sessió.


