ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 10 de febrer de 2010
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dra. Josefa Donoso, Dr. Maximino San Miguel, Dra. M. Antònia Fornés, Dr.
Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dr. Hipólito Medrano, Dr. Joan Fornós, Dr. Antoni Riera, Dr. Joaquim
Tintoré, Dra. Pilar Roca.
S’excusen d’assistir-hi: Dr. Bernat Sureda, Dra. Margalida Pons, Dr. Antoni Gomila, Dra. Joana Petrus, Dr.
Arnau Mir, Dr. Joan D. Janer.

1. Presentació de l’ICTS, Sistema d’observació i predicció costanera de les Illes Balears
En fa la presentació el Dr. Joaquim Tintoré, director d’aquesta plataforma. El director fa una exposició sobre
el seu inici, funcionament i finalitat. S’agraeix la presentació i s’inicia el torn de preguntes.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després d’haver-hi fet una modificació, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
3. Programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball
Els membres de la comissió revisen les sol·licituds rebudes, que s’aproven.
4. Incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB
El vicerector informa que amb el finançament que tenim podrem arribar als 8 primers. Si hi ha un grup que
accepta el tècnic, es passarà al següent de la llista. Després d’un intercanvi d’opinions, s’aprova la relació
prioritzada que hem presentat a la comissió.
El Dr. Medrano demana si es pot fer una gestió perquè es pugui incrementar l’import per tenir més tècnics a
càrrec de la Direcció General.
5. Informació
S’informa que hi ha hagut uns 38 projectes concedits: aquesta quantitat de projectes és la mateixa que la de
l’any passat, un 68% dels demanats (vegeu annex I).
També s’informa de la situació del Dr. Vivó, que ha renunciat al contracte Ramón y Cajal i, per tant, la UIB
ha renunciat al seu projecte CTQ2009-07265.
També s’informa de la situació dels projectes concedits al Dr. Òscar Calvo, que, perquè no es perdin,
s’intentarà canviar-ne l’investigador principal.
Pel que fa a les beques de formació de personal investigador, s’han concedit nou projectes susceptibles de
tenir becari.
6. Torn obert de paraules
Aquesta comissió decideix proposar que, de cara als pròxims pressuposts, s’incrementi substancialment el de
tècnics.
I sense més punts per tractar, es tanca la sessió.
El president,

