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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÁRIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 19 de generde 2017
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: I2hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. María Sebastián, Dra. Silvia Fernández, Dr. Bernat
Sureda, Dr. Félix Grases, Dr. Damiá Gomis, Dr. Gabriel Oliver, Dr. Jaume Rosselló, Dr.
Hipólito Medrano, Dr. Miquel Tortella, Dr. Maxi San Miguel, Dra. Apollónia Martínez,
Dr. Manuel Calvo, Dr. Víctor Homar i Sr. Xavier Salvá.
Es disculpen: Dr. Miquel Seguí, Dr. Jaume Garau, Sra. Montserrat Rodríguez i Dra. Beatriz
Morales.
Abans de començar amb l’ordre del dia, el vicerector felicita de part de tots el membres de
la comissió la Sra. María Sebastián per la beca d’investigació deis premis Ciutat de Palma
2016 de qué ha estat guanyadora.
1. Aprovació de les actes de la sessions anterior
Les actes queden aprovades.
2. Normativa del programa d’ajuts per l’assisténcia a congressos i estades de trebali
El vicerector d’Investigació proposa una série de canvis pel que fa a la normativa del
programa d’ajuts per l’assisténcia a congressos i estades de trebali, per tal de miilorar
aquest programa, i després d’un intercanvi d’opinions entre el membres de la comissió
s’acorda el que queda recollit a l’annex 1.
3. Convocatória Ramón y Cajal. Convocatória 2016
El vicerector fa un petit recordatori als membres de la comissió sobre el procediment que s’ha
seguit fins ara.
Informa que hem rebut 16 sol licituds que estan integrades en set de les árees previstes a la
convocatória del programa. Atés que la Direcció General d’R+D+I es compromet a flnançar cinc
places, la eomissió hauria de decidir com s’assignen a les árees temátiques 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 més adequada és la següent:

Asees per ordre de priorització
Física ¡ Ciéncies de I’Espai
Biologia Vegetal i Animal i Ecologia
Ciéncies de la Terra
Economia
Biomedicina
Els membres de la comissió volen fer constar que tots els candidats presenten molt bon currículum
¡ tenen mérits suficients per optar a una plaça d’aquesta convocatória.
Una vegada feta l’avaluació de les sollicituds pel MINECO, 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.
4. Informació
El vicerector comunica que les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació
respecte a l’eliminació de la taxa de reposició, suposadament decidida a la conferéncia de
presidents de comunitats autónomes, són falses.
El vicerector fa una reflexió sobre els indicadors de recerca a la UIB i agraeix la tasca
desenvolupada per l’OSR en aquest sentit. Sorprenen els resultats sobre professorat de la
UIB que no ha participat mai en un projecte d’investigació (sigui propi de la UIB o d’una
altra institució).
5. Tom obert de paraules
El Dr. Félix Grases exposa la problemática que ha sorgit recentment en relació amb els
animais d’experimentació i el seu trasllat des de la Península i demana que es faci pressió
per resoldre-la. El vicerector Ji respon que trametrá aquesta preocupació a les instáncies
corresponents de la CRUE.
La Dra. Silvia Fernández demana que es revisi el document d’acceptació deis investigadors
Ramón y Cajal de la direcció d’un departament, amb esment especial al parágraf 1. El
vicerector es compromet a revisar-ho segons els suggeriments de la comissió.
Sense més assumptes per tractar, es t

a la sessió.
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