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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÁRIA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 23 dejuliol de 2014
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 12 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. Balbina Nogales, Dr. Joan Fornós, Dr. Hipólito Medrano,
Dr. Climent Ramis, Dr. Manuel Calvo, Dr. Antoni Riera, Dra. Silvia Fernández, Dr. Bernat
Sureda, Dra. Beatriz Morales.
Es disculpen: Dr. Camilo Cela, Dr. Francesc Rosselló, Dr. Félix Grases, Dr. Maximino San
Miguel, Dra. Josefa Donoso, Dr. Miquel Seguí, Dra. Cristina Suárez, Dra. Gemma Sastre i
Dra. Nélida Tur.

1. Proposta deis candidats definitius Ramón y Cajal
En data 10 de juiiol es va publicar a la página web del Ministeri d’Economia i
Competitivitat la resolució amb els candidats elegibles a les diferents árees temátiques del
programa Ramón y Cajal. La Universitat havia ofert cinc possibles árees (Física i Ciéncies
de i’Espai, Biologia Vegetal, Animal i Ecologia, Ciéncies de la Tena, Química i Biologia
Fonamental i de Sistemes); tenim un candidat de l’área de Ciéncies de la Tena.
La Universitat adquireix el compromís d’estabilitzar-lo a l’acabament de la seva trajectória;
s’acorda anar endavant amb aquest candidat.
Com que només teníem un candidat, es va fer publicitat per si lii havia algú altre interessat.
Grácies a aquesta publicitat várem poder incloure un altre candidat.
Els membres de la comissió d’investigació manifesten els seu interés per acceptar aquests
dos candidats.
2. Debat i aprovació, si escau, de l’informe sobre eis instituts universitaris de recerca
Els vicerector reparteix informació sobre els comentaris que han fet alguns membres
d’aquesta comissió referent a un primer informe que va elaborar segons la comissió
anterior.
El vicerector informa que ha elaborat una normativa de creació d’instituts i que s’ha
preparat un model de memória (amb indicacions de la matéria), que es fará arribar als
responsables d’aquest instituts, per així poder adaptar la memória antiga a aquesta.
Per tant, la proposta del vicerector és que no es tornin a enviar a avaluar eis instituts, peró sí
que redactin les memóries, aixi totes tres tindran el mateix format.
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Després d’un intercanvi d’opinions entre els membres, s’acorda la redacció final de
l’informe, que s’adjunta com a annex.
Se suscita un debat sobre la conveniéncia de tomar a avaluar les memóries de creació deis
instituts, una vegada els proponents hi han introduit els canvis i les recomanacions suggerits
per l’agéncia avaluadora.
El vicerector demana que els membres de la comissió presents es pronunciin un a un en
aquest sentit. Tots elis, excepte el Dr. Bemat Sureda, són partidaris d’aquesta reavaiuació.
El vicerector demana si hi ha cap deis membres de la comissió que vulgui fer constar algun
vot particular, no coincident amb l’informe.
El professor San Miguel fa constar que remetrá el seu vot particular al vicerector.
2. Informació
En resposta a una petició anterior del Dr. Climent Ramis, la directora de l’Oficina de Suport
a la Recerca informa que el candidat que va presentar la UIB no ha estat seleccionat, i
aporta l’informe sobre el candidat que la UIB va presentar a les beques Axa.
3. Tom obert de paraules
Es imperatiu que la UIB defineixi la seva política de recerca de R+D. Es convocará una
reunió de la comissió per tractar aquest tema.
¡ sense més assumptes pe tf~&iar, es tanca la sessió a les 13.54 hores.

