ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 23 de maig de 2011
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10 hores
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Joan Fornós, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases,
Dra. Margalida Pons, Dra. Balbina Nogales, Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Hipólito
Medrano, senyor Miquel Comas i el senyor Miquel Bennàsar.
Es disculpen: Dra. Josefa Donoso, Dr. Francesc Rosselló, Dr. Antoni Gomila, Dr. Joan D.
Janer, Dr. Antoni Riera i Dr. Maximino San Miguel.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. 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.
Respecte a les següents sol·licituds, es decideix el següent:
162/2011. No se subvenciona, ja que no compleix l’article 2 de la normativa vigent.
205/2011. Queda pendent de justificar que s’ha presentat la ponència.
223/2011. Queda pendent de presentar el resum de la comunicació.
242/2011 i 243/2011. Presenten la mateixa comunicació, només es pot donar l’ajuda a un
dels dos aspirants.
125/2011 i 124/2011. Presenten la mateixa comunicació, només es pot donar l’ajuda a un
dels dos aspirants.
3. Informació
La vicerectora informa dels punts següents:
- Beques CAIB. S’han convocat 14 ajuts per a la formació de personal investigador
mitjançant la incorporació dels sol·licitants a grups de recerca i l’elaboració de tesis
doctorals en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, sense finalitat de
lucre, ubicats a les Illes Balears. Dels 14 ajuts, un es reserva per al projecte «Expedición
Malaspina 2010».
- Ajuts Severo Ochoa per enfortir el desenvolupament de capacitats estratègiques
d’investigació de centres i unitats ja existents que acreditin alts nivells d’excel·lència: per
part de la Universitat, s’hi ha presentat una sol·licitud.
- Canvis beques FPU i CAIB. Hem informat tot el PDI dels canvis que hi ha hagut a les
darreres convocatòries de beques. Aquest canvi fa referència al fet que en el moment en

què el sol·licitant s’hagi de donar d’alta a la beca, ja ha d’acreditar estar matriculat el curs
2011-2012 a la fase d’investigació.
- Convocatòria joves doctors convidats: està previst que aquesta convocatòria es faci
pública enguany, en aquest moments està en tràmit.
- Pel que fa als contractes postdoctorals, s’han presentat 25 sol·licituds, que ja s’han enviat
a avaluar a l’ANEP: una vegada tinguem l’avaluació, les revisaran els membres d’aquesta
comissió.
- Reunió amb el director general de Recerca: va ser la setmana passada, i ens va dir que la
convocatòria de grups es publicaria d’aquí a poc.
4. Torn obert de paraules
La doctora Margalida Pons es queixa de la sol·licitud telemàtica de les beques de la CAIB:
diu si els podem avisar que l’aplicació no és gaire pràctica.
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.55 hores.

