ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 20 de juliol de 2011
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10 hores
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dra. Balbina
Nogales, Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Hipólito Medrano, Sr. Miquel Bennàsar, Dr.
Francesc Rosselló, Dr. Antoni Riera, Dr. Antoni Gomila, Dr. Joan D. Janer i Dra. Pilar
Roca.
Es disculpen: Dr. Maximino San Miguel, Dr. Miquel Comas, Dr. Joan Fornós, i Dr. Víctor
Cerda.
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.
3. Programa Ramón y Cajal
Respecte a aquesta convocatòria es va presentar la llista d’investigadors elegibles que
havien manifestat el seu interès per ser contractats per la UIB. Varen ser tres investigadors
candidats a les àrees temàtiques de: Física i Ciències de l’Espai, Ciència i Tecnologia dels
Aliments i Biologia Vegetal, Animal i Ecologia.
3. Informació
La vicerectora informa dels punts següents:
- Pel que fa a la convocatòria per donar suport a grups d’investigació competitius, s’hi han
presentat 55 sol·licituds.
- Respecte als projectes del Pla nacional, el Ministeri ens va comunicar que aviat arribaran
les resolucions. La vicerectora informa que tant les acceptacions com les al·legacions s’han
de fer mitjançant la carpeta virtual i que a l’Oficina de Suport a la Recerca durant el mes
d’agost hi haurà algú per poder donar suport al personal investigador.
4. Torn obert de paraules
Els membres de la comissió d’investigació demanen informació referent a les resolucions
de les beques de FPU del Ministeri i de les FPI de la Conselleria; es comenta que de
moment no tenim cap informació.
També es comenta el mal funcionament de l’aplicació informàtica per fer les sol·licituds
dels grups competitius.
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11 hores.

