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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÁRIA DE LA COMLSSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 18 de gcner de 2016
Lloc: sala del Consell de Direcció (Son Lledó)
Hora: II hores
Assistents: Dr. Jaumc Carot, Dra. María Sebastián. Dra. Beatriz Morales, Dra. Silvia
Fernández, Dr. Bernat Sureda, Dr. Félix Grases, Dr. Damiá Gomis, Dr. Gabriel Oliver, Dr.
Jaume Rosselló, Dr. Jaume Garau, Dr. Hipólito Medrano. Dr. Miquel Seguí, Dr. Miquel
Tor ella, Dra. Montserrat Rodríguez i Dr. Victor Homar.
Es disculpen: Dr. Maxi San Miguel i Dra. Apoliónia Martínez.

1. Candidatures Ramón y Cajal. Convocatória 2015
FI vicerector fa un petit iecordatori als membres de la comissió sobre el procediment que sha
seguil íins ura.
Informa que bern rebut 18 sol licituds que eslan integrades en set de les árees previstes a la
convoeatória del programa. Atés que la Direceió General de R+D+l només es compromet a
Iinançar dues places, la comissió hauria de decidir com &assignen a les árees temátiques previstes a
la eonvocatória.
Aquest finançament per pah de la Direcció General de R+D+l ha estat pactat de forma informal, no
tenim res per escrit. Si deflnitivament es confirma aquest coflnançament, la UIB es eomprornet a
cofinançar una plaça más.
Després cFun intercanvi «opinions i de l’avaluació de la docuinentació presentada pels candidats,
els mcrnbres de la Comissió dinvestigació deeideixen quc Fopció inés adequada és la segiient:
Arces per ordre de priorització
Física i Ciéncies de FEspai
Biología Vegetal i Animal i Eeologia
1-listória i Art

Ciéncies de la Terra
Ciéncia i Tecnologia de Materials
Biologia Fonamental i de Sistemes
Enginyeria Civil i Arquitectura
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S’enién que les quatre darreres árces queden en reserva pcr si no es cobris alguna de les tres
primeros que sofereixen.
Fis membres de la comissió volen fer constar que tots els candidats presenten molt bon currículum
i tenen mérits suficicnts per optar a una plaça daquesta convocatória.
Una vcgada Ceta iavaluació de les sol lieituds pci MINFCO, la Comissió dinvcstigació s’haurá de
reunir novanlent per adequar l’oferta de places al resultat de l’avaluació, tenini present que es
poden fer modificaeions posleriors a la distribueió de les places feta.
Sense más assumptes per traetar, es tanca la sessió.

