ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 10 de novembre de 2009
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10
Assistents: Dr. Jordi Lalucat, Dra. Josefa Donoso, Dr. Maximino San Miguel, Dra. M.
Antònia Fornés, Dra. Margalida Pons, Dr. Climent Ramis, Dra. Pilar Roca, Dr. Fèlix
Grases, Dr. Arnau Mir, senyor Joan D. Janer, Dr. Bernat Sureda, Dra. Joana M. Petrus, Dr.
Hipólito Medrano i Dr. Joan Fornós.
S’excusen d’assistir-hi: Dr. Joaquim Tintoré, Dra. Rosa Miró i Dr. Antoni Gomila.
Convidats: Jose Á. Torres Lana (àrea de Dret Civil del Departament de Dret Privat), Sr.
Pere Oliver (director general de Recerca) i Sr. Mateu Amengual (director executiu del
CIDTUR).
1. Presentació del CIDTUR, a càrrec del Sr. Mateu Amengual.
El president de la comissió dóna la paraula al Sr. Mateu Amengual i al Sr. Pere Oliver, que
fan la presentació del CIDTUR (quan es va crear, situació, funció, quina missió té, etc.).
Després passen a descriure les possibles activitats UIB-CIDTUR. Ja s’han iniciat algunes
actuacions per contactar amb una sèrie d’investigadors de la UIB i poder posar en marxa
aquestes relacions.
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. Beques UIB
S’han presentat dues al·legacions a la resolució de beques de formació de personal
investigador de la UIB. Una vegada revisada la documentació presentada, s’acorda
concedir una nova beca, ja que el sol·licitant reuneix totes les condicions per ser beneficiari
d’aquesta beca.
Sol·licitud de beca 3/2009. La comissió acorda concedir aquesta nova beca, amb data
d’inici 1 de desembre de 2009.
Respecte a la ol·licitud de beca 25/2009 s’acorda no concedir-la beca, ja que no s’ha assolit
la priorització suficient.

5. Informació
El vicerector informa sobre els temes següents:
- Pel que fa a la passada convocatòria de projectes del pla nacional, encara no sabem res de
les resolucions definitives.
- Els projectes Consolider s’estan començant a resoldre.
- Abans de final d’any es reunirà la comissió rectora de l’IMEDEA per decidir alguns
punts.
- No ens varen concedir el campus d’excel·lència internacional, i en aquests moments la
Rectora està reunida amb el Dr. Rubiralta per saber els motius de la denegació i així poder
preparar una nova proposta a la propera convocatòria.
6. Torn obert de paraules
El Dr. Grases s’interessa per la convocatòria dels Ramón y Cajal. El vicerector informa que
ara se n’està fent la contractació, i pel que fa a la nova convocatòria, ens han dit que es
publicarà enguany.
I sense més punts per tractar, es tanca la sessió.
El president,

