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Obra Social “la Caixa”

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE PRO.JECTES DE RECERCA
“LA CADa” EN ÁREES ESTRATÉGIQUES
En data 8 de setembre de 2017 es va publicar la convocatória de projectes de recerca en árees
estratégiques, amb el patrocini ¡ finançament de l’Obra Social “la Caixa”. En concret, en
aquesta convocatória es pretenia impulsar la recerea puntera en algunes de les árees següents:
•
•
•
•

Biologia ceFlular del cáncer
Microbiologia, plagues i contaminació
Biodiversitat marina, posidónia i recursos marins
Canvi climátic i Salut: mitigació i adaptació en entorns insulars

Podien sollicitar aquests ajuts equips d’investigadors de la UIB i deis seus instituts de recerca.
A la convocatória s’establia que:
-

-

-

Es concedirien un máxim de dos projectes ¡ la quantitat máxima concedible seria de
36.000,00 euros per projecte. El període d’execució deIs projectes començará el dia de
publicació d’aquesta Resolució i finalitzará el 30 de setembre de 2018.
El finançament atorgat a cada projecte es fixaria en fundó de l’avaluació que es fes de
la sol licitud.
Les sol lieituds s’havien de presentar flns el 22 de setembre de 2017.

El punt cinqué de la eonvocatória marcava que eis ajuts ¡ les quanties serien adjudicats per la
eomissió avaluadora de I’OSR, que es basaria en les avaluaeions de les sol licituds realitzades
per una Agéncia d’Avaluació externa a la UIB. Aquesta comissió estava facultada per
interpretar la normativa que regulava la present convocatória.
El projeetes presentats serien avaluats en base als criteris següents:
a) CV de l’equip investigador del projecte (50%)
b) Adaptació del projecte a les línies prioritáries establertes (25%)
e) Interés i impacte del projeete (25%)
L’agéncia encarregada de fer l’avaluació fou l’AQUIB que, en data 5 de desembre de 2017, va
presentar el seu informe d’avaluaeió.
La convocatória marcava també que una vegada atorgats els ajuts, els IR deis equips
investigadors haurien d’acceptar la resolueió de l’ajut signant un document d’acceptaeió,
adreçat al vicerector d’Jnvestigació i Internacionalització. En aquest document hi han de constar
les dates d’exeeució del projecte i l’import concedit.
Referent a l’execució del projeete podran efectuar-se despeses amb cárrec als fons concedits i
incloure’s a la comptabilitat de la UIB dins el període d’execució exclusivament, amb l’úniea
excepció de les despeses derivades de contractació com quota patronal o similars, que s’hi
podran imputar posteriorment.
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Quan a difusió i divulgació de resultats, l’equip d’investigació es compromet, amb l’acceptació
de l’ajut, a citar la font de finançament del projecte ¡ reflectir la imatge corporativa de l’Obra
Social “la Caixa” en totes les comunicacions relacionades amb el projecte, incloent articles
científics, comunicacions a congressos, difusió en xarxes socials ¡ webs, o intervencions en
mitjans de comunicació.
Vist I’anterior, ¡ tenint en compte l’informe de l’AQUIB, la Comissió Avaluadora de I’OSR ha
acordat concedir els ajuts als projectes segtients:
-

-

Efectos del cambio global sobre las praderas de Posidonia oceanica. Desde genes al
ecosistema. Investigadora responsable: Iris Hendriks. Puntuació obtinguda: 89 punts.
Dotació concedida: 36.000,00 euros.
Genórnica de Xylella fastidiosa, patógeno vegetal emergente en cuarentena.
Investigadora responsable: Margalida Gomila. Puntuació obtinguda: 82 punts. Dotació
concedida: 36.000,00 euros.

Les avaluacions individuals, així com la puntuació obtinguda, es poden consultar a l’OSR
prévia petició al correu electrónic osr.seccio-rhfr uib.es.
S’estableix un termini per acceptar I’ajut, el qual acabará el 9 de gener de 2018. El model
d’acceptació el podeu trobar a la página web del programa.
La present Resolució i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar en els
casos i en la forma establerts per LIei 39 2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Jaume Carot
Vicerector d’In
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Palma, 21 de desembre de 2017

