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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 17 de setembre de 2015
Lloc: sala de juntes de Cas Jai
Hora: 10.00 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Silvia Fernández, Dr. Joan Fornós, Dr. Gabriel Oliver,
Dra. ApoF lónia Martínez, Dr. Félix Grases, Dr. Bernat Sureda, Dr. Damiá Gomis, Dr.
Jaume Rosselló, Dr. Jaume Garau, Dra. Montserrat Rodríguez i Dr. Víctor Homar.
Es disculpen: Dr. Rafel Tortella, Dr. Hipólito Medrano, Dr. Miquel Seguí, Dr. Maxi San
Miguel i Dr. Manuel Calvo.

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Les actes es posaran a la carpeta compartida.
2. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de treball
Es revisen les soF licituds rebudes i s’aproven.
Pel que fa al pressupost del programa d’ajuts per a assisténcia a congressos i estades de
trebail en data d’avui, del pressupost inicial ens queden uns 22.000 euros i queda per
carregar-hi tot el que s’ha aprovat en aquesta comissió i la propera (mes de desembre).
El Dr. Sureda diu si es podría reflexionar sobre el fet que només es pugui demanar una
ajuda anual per investigador; el vicerector argumenta que és una qüestió económica.
3. Infonnació
Els membres de la comissió d’investigació, després de revisar l’informe final d’any sabátic
presentat pel Dr. Antoni Martínez Taberner, hi donen el vistiplau.
El vicerector infonna dels temes següents:
Al juliol, a la reunió sectorial de la CRUE es va parlar de les auditories a projectes; es va dir
que ara hi ha auditories, peró que encara n’hi haurá més. Aixó és degut a una senténcia del
2012 del Tribunal de Comptes, que obliga a auditar totes les subvencions concedides a
partir d’un determinat any. El problema de base és que el finançament de la R+D+I té
carácter de subvenció. Es fa referéncia a les reiterades peticions de la CRUE de modificar
aixó.

Aquests dies passats bern tingut la visita d’un auditor d’IVA: després d’un intercanvi
d’opinions, es va arribar a la conclusió que eh no comprenia el concepte d’investigació.
Referent a política d’investigació, s’ha fet anibar a l’Administració de la CAIB (D. G. de
Política Universitária i d’Ensenyament Superior i D. G. d’lnnovació i Recerca) dues
propostes:
Treure una convocatória de projectes propis de la CAIB en el marc de la qual es financin,
entre altres, el projectes presentats al pla estatal avaluats favorablernent peró que no han
obtingut finançament.
Finançament o creació de plantilla PDI, per intensificar la recerca.
-

-

Com a segona pan, també es trasllada corn a proposta al nivell intem de la UIB.

4. Aportacions al document de política científica
Totes les aportacions són benvingudes; tenim interés a fer una DAFO de la situació de la
recerca (habilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).
El vicerector anima els membres de la comissió d’investigació a fer les aportacions que
considerin oportunes, per així intentar tenir aquest document hlest pel al gener o febrer de
2016.
També s’informa els membres de la comissió del problemes que tenirn amb la justificació
deis grups i de les accions especials: el problema más rehlevant és que s’insisteix que a les
pubhicacions lii hagi eis crédits (i els logos quan escau).
6. Tom obert de paraules
El Dr. Bemat Sureda s’interessa per l’avaluació deis grups competitius.
1 sense más

per tractar, es tanca la sessió.

