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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 21 de maig de 2014
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: lOhores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dra. Josefa Donoso, Dr. Jordi Llabrés,
Dra. Silvia Fernández, Dr. Bernat Sureda, Dr. Climent Ramis, Dr. Maximino San Miguel,
Dr. Joan Fornós, Dr. Manuel Calvo, Dra. Nélida Tur, Dr. Félix Orases, Dr. Hipólito
Medrano i Dra. Cristina Suárez.

Es disculpen: Dr. Francesc Rosselló, Dr. Miquel Seguí i Dr. Camilo Cela.

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es fan unes rectiflcacions a l’acta del dia 13 de desembre de 2013 i s’aprova.
L’acta del dia 30 de gener de 2014 s’aprova.

2. Instituts d’investigació universitaris. Proposta de creació
Es recorda que aquesta iniciativa és la continuació d’un procés que va iniciar l’equip
rectoral anterior.
El vicerector recorda que els membres de la comissió han tingut accés a les memóries, als
informes elaborats per I’ANEP i a les respostes deis proponents deis instituts a aquests
informes.
El que ha de fer la comissió és redactar un informe adreçat al Consell de Direcció que és
vinculant. Aquests instituts han estat avaluats per una agéncia externa i la puntuació
obtinguda és més d’un 70%, excepte en el cas d’un, en qué la puntuació obtinguda és més
baixa, peró en tot cas superior al ilindar del 50% (I’ANEP considera no viable les propostes
que obtinguin menys del 50%), per aquest motiu el vicerector proposa que aquest institut
sigui reavaluat d’aquí a tres anys.
A continuació eis proponents de cada institut faran una presentació de l’institut, i després
els membres de la comissió podran fer les consultes que considerin oportunes.

Institut d’Estudis Hispánics a la Modcrnitat. En fan la presentació el Dr. Miquel Beltran,
el Dr. Jaume Garau i el senyor Miquel Riera.
Un deis membres de la comissió demana si és possible obrir un període, de forma que si hi
ha investigadors interessats a participar-hi, s’hi puguin inscriure; el Dr. Beitran respon que
no hi hauria cap inconvenient, sempre que es tinguin en compte les necessitats de l’institut i
no dels investigadors.
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El vicerector informa que actualment hi ha un procés d’exposició pública, i que es podria
preveure un mecanisme d’adscripció i desascripció.
Es fa veure que és un institut que inclou moltes línies per a tan pocs investigadors.
Es demanen aclariments sobre el tipus d’institut de qué es tracta; la resposta dels
proponents és que es tracta d’un institut propi de la UIB.
Es fa veure que la majoria d’investigadors que hi participen pertanyen a altres institucions,
per aquest motiu es demana quin és el compromís d’aquests investigadors amb l’institut.

Institut d’Aplicacions Computacionais de Codi Comunitari. En fa la presentació el Dr.
Caries Bona.
En aquest cas, el Dr. Jaume Carot surt de la reunió, ja que forma part deis proponents
d’aquest institut, i presideix la sessió el Dr. Félix Grases.

IRTE. En fa la presentació el Dr. Miquel Oliver; surten de la reunió el Dr. Bernat Sureda i
la Dra. Cristina Suárez, ja que formen part dels proponents d’aquest institut.
Alguns deis membres de la comissió creuen que és important un institut d’aquest tipus,
maigrat la vaioració obtinguda per l’agéncia externa.
Es fa l’aclariment que no és un institut mixt i que hi poden participar professors de
secundária.
El Dr. Ramis indica que la valoració que en tenim és sobre la memória inicial i que seria
interessant tenir una nova valoració de la segona memória.

Després d’aquestes exposicions i d’un debat entre els membres d’aquesta comissió,
s’acorda que l’informe elaborat es remetrá a tots eis membres perqué hi puguin fer les
serves aportacions.

3. Programa d’ajudes per a I’assisténcia a congressos i estades de treball
Es revisen les soFlicituds rebudes i s’aproven.
També es tracten les soFlicituds:
52 2013 (estades de trebali), 58 2014 i 57 2014: es decideix no subvencionar aquestes
ajudes, ja que no compleixen el punt 3 de la normativa vigent.

4. Informe seguiment contracte postdoctoral UIB
Es revisen els informes presentats pei Dr. Antonio .1. Díaz Medina i la Dra. Margarita
Gomila Ribas i s’aproven.
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5. Informació
El vicerector informa que está elaborant un esborrany d’acord normatiu de creació
d’instituts; l’enviará als membres de la Comissió d’Investigació per tal de recollir els seus
comentaris ¡ aportacions.
Dues de les coses que es proposen és que desaparegui la figura d’institut propi ¡ que els
instituts siguin avaluats cada sis anys per una agéncia d’avaluació externa. Si aquesta
emetés un informe que no fos favorable, l’institut es tomaria a avaluar al cap de tres anys, i
en cas que l’informe tampoc no fos favorable, se’n proposaria l’extinció.

6. Torn obert de paraules
El Dr. Climent Ramis demana si la beca Axa, per a la qual várem presentar una candidat, ja
s’ha resolt. La directora de l’Oficina de Suport a la Recerca informa que no ens han
concedit l’ajut, malgrat el bon expedient del candidat.
La doctora Silvia Fernández proposa que la comissió es reuneixi més vegades.

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


