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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Dia: 9 dejuliol de 2013
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 12.30 hores

Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dr. Joan Fornós, Dr. Hipólito Medrano,
Dr. Climent Ramis, Dr. Miquel Seguí, Dr. Manuel Calvo, Dr. Jordi Llabrés, Dra. Nélida
Tur, Dr. Antoni Riera, Dra. Silvia Fernández, Dr. Bernat Sureda, Dra. Cristina Suárez, Dr.
Climent Ramis, Dra. Beatriz Morales i Sra. Gemma Sastre.

Es disculpen: Dr. Camilo Cela, Dr. Francesc Rosselló, Dr. Félix Grases, Dr. Maximino San
Miguel i Dra. Josefa Donoso.

Presideix la comissió el Dr. Jaume Carot Giner, com a nou vicerector d’Investigació i
Postgrau (nomenat per Resolució de 17 de juny de 2013), i dóna la benvinguda als dos nous
membres en representació deis estudiants (senyores Gemma Sastre i Margalida Palmer).

1. Candidatures Ramón y Cajal, convocatória 2012
En data 19 dejuny es va publicar a la página web del Ministeri d’Economia i Competitivitat
la resolució amb els candidats elegibles a les diferents árees temátiques del programa
Ramón y Cajal. La Universitat havia ofert cinc possibles árees (Física i Ciéncies de l’Espai,
Ciéncia i Tecnologia de Materials, Biologia Vegetal, Animal i Ecologia, Ciéncies de la
Tena, Agricultura), i tenim un candidat de l’área de Física i Ciéncies de l’Espai, Dr. Carlos
Palenzuela.
Fins avui matí hem tingut un altre interessat, de l’área de Psicologia, peró al darrer moment
la seva incorporació a la UIB no ha estat viable. Després d’un intercanvi d’opinions entre
els membres de la Comissió, es dóna el vistiplau a l’únic candidat.

2. Informació
El vicerector informa que el Consell de Ministres de divendres passat va aprovar
l’ampliació de crédit 2012 3, que hauria de permetre el finançament del Pla nacional, i
arran d’aixó estam pendents de la publicació de la convocatória de projectes dins el marc
de l’esmentat pla.
Ahir el Dr. Miquel Deyá (director general d’Universitats, Recerca i Transferéncia del
coneixement) va presentar el Pla de ciéncia i tecnologia al Consell de Direcció: el
document és a la web, encara obert a suggeriments, i aquest pla emmarca les cinc grans
lmnies temátiques relacionades amb els projectes del pla d’exceFléncia.
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També informa que en el ránquing Issue de les universitats espanyoles, elaborat per l’IVIE
(Institut Valenciá d’Investigacions Económiques) i la Fundació BBVA, la Universitat está
molt ben valorada: és la segona en recerca, per darrera de la Universitat Pompeu Fabra, i la
sisena en productivitat a la recerca. Insisteix en el fet que aixó no és una dada afilada, sinó
que és congruent amb tots els alises ránquings, en qué la UIB ocupa posicions molt
destacades en recerca.
Projectes Fundació Marató TV3: s’han presentat dues soFlicituds, una del doctor Pablo
Escribá i l’altra de la doctora Carme Rotger; es reparteix la documentació. Necessiten
l’informe favorable de la Comissió d’Investigació. La Comissió acorda informar
favorablement sobre ambdues soF licituds.
El Dr. San Miguel, que no ha pogut assistir a la reunió, ens va remetre un mail (annex 1) on
fa una série de comentaris sobre la convocatória de contractes postdoctorals de la UIB: la
directora de l’Oficina de Suport a la Recerca dóna resposta a la primera part i informa que
aquesta errada ja ha estat corregida; referent a la resta del mail, s’acorda que es tractará més
endavant, de cara a properes convocatóries.

3. Torn obert de paraules

¡ sense més assumptes per t] tanca la sessió.


