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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACTÓ
Dia: 23 de setembre de 2013
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 12 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dra. Josefa Donoso, Dr. Jordi Llabrés,
Dra. Silvia Fernández, Dr. Félix Grases, Dr. Climent Ramis, Dr. Miquel Seguí, Dr. Joan
Fornós, Dra. Gemma Sastre, Dr. Manuel Calvo, Dr. Hipólito Medrano, Dra. Cristina Suárez
Dr. Bernat Sureda ¡ Dra. Nélida Tur.
Es disculpen: Dr. Francesc Rosselló, Dr. Maximino San Miguel, Dra. Margalida Palmer i
Dr. Camilo Cela.
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova l’acta del dia 8 de maig de 2013 i la del dia 9 de juliol de 2013.
2. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de treball
Es revisen les soFlicituds rebudes i s’aproven.
3. Modificació de l’Acord executiu 7719, pel qual s’aprova el Programa de foment de la
participació en projectes d’investigació
L’objecte de la modificació és regular el retom als investigadors de part deis costs
indirectes del projecte quan aquests siguin inferiors al 17°c. En la normativa vigent, el
retorn en aquests casos és zero. Es proposa un retorn d’un 2°~ quan els overheads del
projecte estiguin estre el 10% i el l7°~. La comissió aprova la iniciativa.
4. Informació

El vicerector informa que es té previst reformar l’acord normatiu que regula la reversió deis
contractes article 83.
El mes d’agost s’ha pubiicat al BOIB la convocatória d’ajuts per formar personal
investigador (CAIB). Es convoquen deu ajuts per formar personal investigador l’objectiu
deis quals és formar en recerca científica i técnica titulats superiors universitaris que
vulguin fer una tesi doctoral en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnológic
ubicats a les ¡lles Balears.

UIB

Urnversitat

de les Illes Balears

Vicerectorat
d’Investigació
i Postgrau

També dins aquest mes s’ha publieat al BOE la convocatória de contractes predoetorals
(antigues beques FPI MINECO):
a) Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doetors.
b) Ajudes per a les matrícules per als ensenyaments de doetorat del personal investigador en
formaeió.
e) Ajudes a la mobilitat predoetoral per a la realització d’estades breus en centres de R+D.
Referent al Programa Juan de la Cierva per a la contraetació de doctors, també se n’ha
publieat la resolueió provisional. En aquest programa la UIB va presentar 27 candidats, deis
quals dos són elegibles i tres són reserves.
La Universitat ha obert el termini per presentar soFlicituds del programa d’estades breus de
professors convidats per al primer semestre de 2014.
5. Ton obert de paraules
Eis membres de la eomissió s’interessen per la convocatória deis projectes del Pla nacional
que eneara no s’ha publicat.
1 sense més assumptes per tractar es tanca la sessió.

