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Document de resposta a les observacions i recomanacions de l’informe de la Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) envers a la creació de l’Institut
d’Intel·ligència Artificial de les Illes Balears (IAIB).

Vist  l’informe enviat  pel vicerector  de Política Científica i  Investigació el  dia 16 de
gener de 2023, relatiu als resultats de l’avaluació per part de l’AGAUR de la memòria de
creació  de  l’Institut  d’Intel·ligència  Artificial  (IAIB),  els  proponents,  ultra  agrair
l’esmentada  avaluació,  entenem  que  la  majoria  d’observacions  i  recomanacions  de
l’informe de l’AGAUR coincideixen amb objectius considerats a la proposta. És a dir,
mitjançant les sinergies i col·laboracions entre els grups de recerca proponents  s’ha de
millorar la internacionalització i difusió de la seva recerca. De fet,  i també tal i com està
descrit a la memòria de creació de l’IAIB, un dels compromisos és la comunicació i la
divulgació  dels  resultats  científics  que  es  realitzin  a  l’institut.  Mitjançant  la  creació
d’una plataforma pròpia de l’institut, i una adequada política de transferència, innovació
i  divulgació,  tal  i  com  assenyala  l’informe,  hi  haurà  una  única  estratègia  per  a  la
comunicació dels resultats de la recerca de l’institut. 

Així  mateix,  la  recomanació  d’incorporar  nous  àmbits  de  recerca,  com la  proposta
d’incloure aspectes legals i ètics de les aplicacions de la Intel·ligència Artificial,  serà
proposada a les primeres reunions del consell de l’institut, i es propiciarà la incorporació
de nous investigadors o investigadores d’aquest àmbit. 

Finalment, tal i  com està també detallat  a la proposta, la potenciació de les sinergies
entre els grups de recerca, permetran presentar propostes de projectes internacionals més
rellevants, augmentant la internacionalització al compartir les nombroses col·laboracions
internacionals dels grups proponents en el si de l’institut.

Palma, 26 de gener de 2023

Sr. vicerector de Política Científica i Investigació
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