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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’[NVESTIGACIÓ
Dia: ide setembre de 2017
Lloc: sala de juntes (Cas Jai)
Hora: 10.30 hores
Assistents: Dr. Jaume Carot, Dra. María Sebastián, Dra. Silvia Fernández, Dr. Félix Orases,
Dr. Gabriel Oliver, Dr. Jaume Rosselló, Dr. Hipólito Medrano, Dr. Miquel Tortella, Dra.
ApoFlónia Martínez, Dr. Manuel Calvo, Dr. Jaume Garau, Dra. Beatriz Morales, Dr.
Miquel Seguí, Dra. Montserrat Rodríguez, Dra. Yolanda González, Sra. Elisabeth RipolI i
Dr. Víctor Homar.
Abans de començar amb l’ordre del dia previst per a avui (Punt únic: Discussió final del
document de política científica), el vicerector diu que si no hi ha inconvenient per part deis
membres assistents, s’hi afegeix el punt: Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos
i estades de treball, per tal d’agilitzar-ne el trámit. La comissió accepta la inclusió d’aquest
punt.
1. Programa d’ajudes per a l’assisténcia a congressos 1 estades de treball
El vicerector informa que després de fer el repartiment aprovat en aquesta reunió haurem
esgotat el pressupost inicial; el que falta es finançará amb cárrec a overheads de projectes
de recerca.
Pel que fa a la soFlicitud 120/2017, es revisa, i després d’un intercanvi d’opinions s’acorda
no concedir i’ajut, ja que es tracta d’una investigadora que no té aprovada la seva adscripció
(per Consell de Govern) a cap institut.
La resta de soliicituds queden aprovades.
2. Discussió final del document de política científica
Es comença en el punt 5. lndicadors, i es revisa el document fins gairebé al final. Es pujará
el document resultant a la carpeta compartida OwnCloud, perqué els membres hi puguin fer
les aportacions que considerin oportunes.
El Dr. Jaume Carot suggereix que hi hagi un grup de feina per ajudar a la redacció,
contribució i finalització d’aquest document.
La Comissió d’lnvestigació dona suport a la creació d’un grup de reflexió sobre el futur de
la UIB en eis propers anys, que tingui en compte el que es diu en aquest document.

Sense més assumptes per tractar,

anca la sessió a les 13.57 hores.
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