ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 22 de desembre de 2011
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10 hores
Assistents: Dra. Gemma Turnes, Dr. Climent Ramis, Dr. Fèlix Grases, Dra. Balbina Nogales, Sr.
Miquel Bennàsar, Dr. Antoni Gomila, Dr. Francesc Rosselló, Dra. Joana Petrus, Dr. Joan Fornós,
Dr. Antoni Riera i Dr. Hipólito Medrano.
Es disculpen: Dra. M. Antònia Fornés, Dr. Maximino San Miguel, Dr. Joaquim Tintoré, Dr. Miquel
Comas i Dra. Josefa Donoso.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aproven les actes pendents.
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. Informació
Grups competitius: la vicerectora fa un aclariment referent al procediment que ha seguit la
Conselleria d’Innovació per comunicar les resolucions.
Es revisen els informes d’any sabàtic següents:
Julia Gallo Estrada (del dia 1 d’octubre de 2010 al dia 30 de setembre de 2011)
Josep Servera Baño
Es revisen els informes finals del becaris d’investigació FPI-UIB següents:
Daniel Salas Mula
David J. Cocovi Solberg
Miquel Mir Gual
Alícia Leiva Mir
Sebastià Massanet Massanet
Saray Monzón Peña
Antònia Mestre Alfaro
Es revisen els informes anuals dels becaris d’investigació FPI-UIB següents:
Isis Da Silva Costa
John Nnaji
Lluis Celia Ginard
Madhu Asnani Kishnani
Alice Chaplin
Victoria Marin Juarros
La vicerectora reparteix als membres de la Comissió d’Investigació l’estudi que s’ha fet de les
quantitats que rep la Universitat en concepte de costs indirectes dels projectes d’investigació i les
quanties que reben els diferents departaments i instituts en concepte d’ajuts del Programa de foment
de la recerca, i explica la casuística particular de qualque centre.
També informa que de cara al pressupost per a l’any 2012 el programa d’ajuts per assistència a

congressos i estades de treball sofrirà una reducció d’un 60%, cosa que suposarà necessàriament
una reducció de la quantitat màxima per persona i any, i planteja la necessitat de reconsiderar si el
programa ha de continuar en el mateix format actual o s’ha de canviar. Es debat sobre aquest tema.
S’acorda que els membres de la comissió ens enviaran els seus suggeriments i durant el mes de
gener farem una reunió extraordinària d’aquesta comissió per tractar aquest tema.
4. Torn obert de paraules
El Dr. Climent Ramis ens recorda que molts de membres d’aquesta comissió ja han acabat el
mandat.
Sense més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les xx hores.

