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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
Dia: 24 de març de 2017
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10.00 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dr. Víctor Homar, Dra. Silvia Fernández, Dra. Yolanda
González, Dr. Jaume Rosselló, Sra. María Sebastián, Dr. Miquel Seguí, Dr. Félix Grases,
Dra. Montserrat Rodríguez, Dra. Apoliónia Martínez, Dr. Damiá Gomis, Dr. Jaume Garau,
Dr. Miquel Tortella, Sra. Elisabeth Ripoil i Dr. Gabriel Oliver.
Es disculpen per l’abséncia: Dr. Maxi San Miguel i Dra. Beatriz Morales.
Ordre del dia:
1. Aprovació de I’acta de la sessió anterior
2. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de treball
3. Ajuts a la recerca per a projectes, soFlicituds 2016
4. Document de política científica
5. Informació
6. Tom obert de paraules
El vicerector dona la benvinguda a la Sra. Elisabeth RipolI, que assisteix a la reunió en
representació deis estudiants.
1. Aprovació de ¡‘acta de la sessió anterior
L’acta queda aprovada.
2. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos i estades de trebail
Es revisen les soFlicituds rebudes i s’aproven. S’informa que el total de finançament
aprovat per la comissió és de 35.444,62 euros i es recorda que aquest programa té un
pressupost de 130.000 euros per a i’any 2017.
3. Ajuts ala recerca per a projectes, soliicituds 2016
L’objectiu d’aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així
com incentivar que eis nostres investigadors demanin projectes competitius flnançats
externament.
Per fer front a aquests ajuts tenim un fons de 45.000 euros; el repartiment que s’ha fet

enguany puja a 82.615,00 euros (el que falta es finançará amb cárrec a overheads de
projectes de recerca).
Un membre de la Comissió d’lnvestigació suggereix que els que tinguin una B a l’avaluació
i no hagin aconseguit el projecte, entrin dins aquest repartiment. El vicerector diu que es
tindrá en compte aquest suggeriment.
La Comissió d’lnvestigació insta a modificar l’Acord executiu 10772/2013, de 17 de
setembre. La Comissió d’Investigació, préviament soFlicitat per la persona interessada,
valorará casos que no s’adaptin a la norma, en funció de la productivitat acreditada.
4. Document de política científica
Tot seguit es produeix un intercanvi d’opinions i es destaquen els aspectes següents:
La importáncia deis objectius 14 i 8 (proposar política de recursos humans).
Necessitat de valorar giobaiment la dedicació académica superant terminologies com ara
«descompte», etc., que poden fer la impressió que la docéncia és un cástig.
Conveniéncia de tenir indicadors d’éxit a les convocatóries competitives.
Conveniéncia de reflexionar sobre els serveis que necessiten els investigadors. Aquests
serveis estarien integrats per técnics (PAS) que realitzarien tasques de gran valor afegit.
Es parla, entre altres, de: Unitat d’análisi de dades i writing cerner.
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5. Informació
El vicerector informa sobre la reunió mantinguda entre el Comité Executiu de la CRUE,
amb la Dra. Carmen Vela ¡ la Dra. Marina Villegas.
Pel que fa a la resolució definitiva del contractes FPI, no tardará gaire més a publicar-se.
Pel que fa a la convocatória del Pla estatal, han dit que hi haurá una série de taus i que la
convocatória es publicará a finals de març.
La LIei de subvencions preveu que els projectes de menys de 30.000 euros es puguin
justificar d’una manera més simplificada, peró és molt inflexiva.
Es constituirá un grup de trebali pels problemes derivats de les auditories. u ha propostes
com ara que les despeses inferiors a certa quantitat no calgui justificar-les.
Pel que fa a la convocatória d’infraestructura, no n’hi haurá fins a 2018. L’exempció d’IVA
va per bon camí.
Es fará un Estatut del personal d’investigació en formació.
Reunió amb el Ministeri d’Educació: llevar la taxa reposició o reduir-la.

6. Tom obert de paraules
Sense més assumptes per

a la sessió.
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