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A l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i dels Instituts Universitaris de Recerca de la 
Universitat de les Illes Balears, a les 11.30 hores del dia 21 de desembre de 2021, es reuneix la 
Comissió d’Investigació amb el següent ordre del dia: 
 

1. Constitució de la Comissió. Presentació dels seus membres. 
2. Benvinguda i informació. 
3. Proposta d'adscripció d'investigadors a l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat 

(IEHM). 
4. Convocatòria de contractes postdoctorals finançats per la UIB (convocatòria de l’any 

2021). 
5. Aprovació, si escau, del Programa d’impuls, suport i consolidació de la recerca. 
6. Afers de tràmit. 
7. Torn obert de paraula. 

Hi assisteixen els membres següents:  
 
Dr. Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació i president de la 
Comissió d’Investigació (en endavant Comissió). 
 
Vocals: 
Dra. Eva M. Aguilar Mediavilla 
Dr. Pau Balart Castro 
Dr. Miquel Bennàssar Veny  
Dr. Rafael Bosch Zaragoza  
Dra. Lucrecia Burges Cruz  
Dr. Miguel J. Deyá Bauzá  
Dr. Jaume Flexas Sans  
Dr. Emilio Hernández García 
Dra. Maria de la M. Llabrés Segura 
Dr. José I. Prieto Arranz  
Dra. Joana M. Ramis Morey 
Dr. Jaume A. Segura Fuster  
Dra. Alícia M. Sintes Olives 
 
Dra. Montserrat Rodríguez Delgado, directora de l’OSR, amb veu i sense vot. 
 
Xavier Salvà Picó, cap de Secció de l’OSR i secretari de la Comissió. 
 
Excusen la seva presència els vocals: 
Dra. Margarita I. Gili Planas  
Dra. Antonia Paniza Fullana  
Maria I. Escalas Ruíz, alumne de tercer cicle. 
Joan Roca Moll, alumne de tercer cicle. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Constitució de la Comissió. Presentació dels seus membres 
 
El president de la Comissió obre la sessió explicant l’elecció dels membres, per part del 
Consell de Govern, dins els diferents àmbits científics de forma que es vegin reflectides, amb 
veu i vot, les distintes sensibilitats que són un reflex plural del que és la investigació a la 
Universitat de les Illes Balears. 
 
2. Benvinguda i informació  
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El president de la Comissió dona la benvinguda a tots els seus membres i els agraeix 
l’acceptació a pertànyer a la Comissió. 
 
Acte seguit informa del següent: 
 

- Que la UIB, i la Comunitat Universitària en general, estan pendents de l’aplicació de la 
nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) i, pel que fa a l’àmbit de la 
investigació, la importància que es dona a la promesa d’una major inversió en 
investigació. Així mateix s’està pendent del nou canvi de Ministre i el que això pot 
significar. 
 

- De la tramitació de les sol·licituds dels projectes de generació de coneixement del Pla 
estatal 2021 en el qual la UIB ha presentat 55 projectes amb una previsió de taxa 
d’èxit de, de més o menys, el 50-60%. Així mateix s’informa del període de 
presentació dels nous projectes estratègics orientats a la transició ecològica i la 
transició digital, de 2 anys de durada, amb una elevada dotació pressupostària i 
finançats pels fons Next Generation. S’insta als membres de la Comissió a que facin 
difusió en els seus corresponents àmbits. 
 

- Que el mes de gener de 2022 s’obrirà el nou període de presentació de sol·licituds del 
programa María de Maeztu al qual s’hi poden presentar els instituts universitaris i, 
especialment, l’IFISC, IMEDEA i IAC3, que són els que tenen més possibilitats d’èxit. 
 

- Del programa de requalificació universitària, de la seva complexitat i indefinició. En 
aquest sentit informa de que els beneficiaris de les ajudes María Zambrano poden 
acudir al programa I3 del Ministeri de Ciència i Innovació. 
 

- Fa esment de la convocatòria, prevista pel segon semestre de 2022, del programa 
INVESTIGO, gestionat des de la CAIB, i que pot suposar una incorporació de personal 
de suport a la investigació d’unes 90 persones amb un contracte d’1 any. En aquest 
sentit el president manifesta els seu dubtes respecte de l’eficàcia dels contractes per 
un període tan curt. Se fa una inversió en formar aquestes persones i quan ja estan 
formades no poden continuar la seva contractació. 
 

- Manifesta que la Comissió podria esser l’òrgan per dur a terme una diagnosi dels 
diferents programes finançats per la CAIB per tal de poder fer aportacions 
susceptibles d’esser adaptades a les convocatòries. 
 

- Dels nous programes adoptats pel Vicerectorat de Política Científica i Investigació 
referent a les resolucions per les quals la UIB s’adapta a les convocatòries de 
contractes predoctorals i postdoctorals publicades per la CAIB i, en concret, al 
mecanisme pel qual la UIB proposarà la contractació d’aquells candidats predoctorals 
i postdoctorals que hagin quedat situats amb puntuació elevada a la primera fase 
d’avaluació i immediatament següents a la darrera concessió per part de la CAIB.  

 
Miquel Bennàssar comenta que tal vegada es podria establir un mecanisme similar per 
projectes de recerca del GOIB. 
 
S’informa, així mateix, de la previsió de crear una àrea d’investigació integrada per l’actual 
OSR, la Unitat de Cultura i Divulgació Científica i l’Oficina de Projectes Europeus. 
 
S’està pendent i es té intenció d’elaborar un Mapa del Coneixement de la UIB el qual 
integrarà, entre d’altres, els grups de recerca, laboratoris, etc. 
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S’han iniciat les converses, també, per a la creació, si escau, d’un nou institut propi, l’Institut 
d’Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. 
 
Miquel Bennàssar esmenta el paper dels instituts de recerca en salut, en concret les funcions 
del IUNICS i l’IDISBA en qüestió de competències, funcions, integració del personal 
investigador, etc. 
 
Miguel Deyá expressa també les seves reticències envers el paper de l’IDISBA i el IUNICS en el 
sentit de que hi ha disfuncions entre els instituts i, a vegades, poca coherència en les seves 
actuacions, principalment per part de l’IDISBA. 
 
El president manifesta el seu coneixement sobre aquests temes, especialment pel que fa al 
tractament dels costos indirectes generats pel projectes de recerca, i indica que en una reunió 
posterior a aquesta és un tema a tractar: la re-definició i concreció de les relacions amb 
l’IDISBA. 
 
3. Proposta d’adscripció d’investigadors a l’IEHM 
 
S’informa de la proposta de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat d’incorporar a 4 
nous membres, per la qual cosa es presenta l’informe favorable de l’Institut i, com annex, els 
4 currículums presentats. Aquest són els dels doctors Mauro Mantovani, Jacob Schmutz, 
Daniele Crivellari i Antoni Bordoy Fernández  
 
En aquest sentit l’article 22 (adscripció i desadscripció d’investigadors als IUR) de l’ACORD 
NORMATIU del dia 24 de juliol de 2018 pel qual s'aprova la normativa reguladora dels 
instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU número 468, de 21 
de setembre de 2018) estableix en el seu punt 4.4) que «El vicerector competent en matèria 
d’investigació traslladarà l'informe del Consell de l'Institut a la Comissió d'Investigació, perquè 
emeti un informe, que serà elevat al Consell de Direcció i al Consell de Govern per a l'aprovació, si 
escau, de l'adscripció».  
 
Emilio Hernández demana informació sobre les implicacions d’aquestes incorporacions.  
 
Miquel Deyá respon que és important la incorporació d’investigadors de prestigi de centres 
estrangers per a la internacionalització de l’institut, per a futures avaluacions, per a la 
publicació d’articles i, en general, per a generar massa crítica. 
 
Consultats els currículums presentats, la Comissió no hi veu impediment a aquesta adscripció 
i s’aprova per assentiment. 
 
El secretari de la Comissió s’encarregarà de preparar l’informe corresponent per elevar-ho al 
Consell de Direcció. 
 
4. Convocatòria de contractes postdoctorals finançats per la UIB (convocatòria de l’any 
2021) 
 
El president comenta la gestió d’aquesta convocatòria i, en concret, de com s’ha habilitat 
perquè en un futur pugui esser co-finançada per fons FEDER. 
 
Així mateix manifesta que l’avaluació l’ha duta a terme una agència externa (AQUIB) i que els 
dos primers candidats amb major puntuació estan afectats pel punt VIII, 2) (Comissió de 
selecció) de la convocatòria que marca que “D’entre el llistat de projectes elegibles, es 
prioritzarà la concessió de projectes liderats per IPs que no hagin gaudit d’un contracte 
postdoctoral a la UIB el finançament del qual provingui d’un programa específic per a la 
contractació de doctors en el marc de la Unió Europea, el Govern espanyol, el Govern Balear o 
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la mateixa Universitat. A l’efecte d’aquest punt, les contractacions postdoctorals en les 
condicions de finançament esmentades, realitzades en un centre mixt participat per la UIB, 
tindran la consideració d’haver estat realitzades a la UIB”. 
 
Sònia Vives Miró va gaudir d’un contracte postdoctoral de la CAIB, en la seva convocatòria de 
l’any 2017 i Jorge Arrieta Sanagustín va gaudir d’un contracte Juan de la Cierva-Incorporación, 
en la seva convocatòria de l’any 2015, i un contracte postdoctoral de la CAIB, en la seva 
convocatòria de l’any 2018. 
 
Per la qual cosa s’aprova per assentiment aplicar el mecanisme pel qual es presentarà al 
Consell de Direcció un llistat dels 10 primers candidats elegibles, per ordre de puntuació, i 
Sònia Vives Miró i Jorge Arrieta Sanagustín estaran ubicats als llocs 9 i 10 d’aquesta llista. 
 
Pau Balart demana perquè no se’ls exclou directament. El president contesta que si se´ls 
exclou no podran mai gaudir d’aquesta ajuda, però que si se’ls ubica als darrers llocs de la 
llista de 10 candidats tenen la possibilitat d’accedir als contractes si hi ha renúncies prèvies. 
 
Miquel Bennàssar demana perquè no es dona una puntuació extra als candidats que no han 
tingut mai contracte, i Miguel Deyá considera que està bé així com surt la convocatòria 
perquè dona accés a persones que no han tingut mai un contracte d’aquest tipus. 
 
5. Aprovació, si escau, del Programa d’impuls, suport i consolidació de la recerca 
 
El president posa en antecedent la proposta del Programa d’impuls, suport i consolidació de 
la recerca. És un programa que s’està elaborant des de fa temps i l’objectiu del qual era, i és, 
poder imputar un tant per cent de la despesa que executa la UIB en determinats programes 
propis, cofinançant-los amb fons FEDER. 
 
Aquest era un mecanisme de millora del finançament del programa de foment treballat amb 
la CAIB, però amb l’arribada de la pandèmia tot ha quedat desplaçat a un segon terme. 
 
La idea és poder imputar el tant per cent FEDER al programa operatiu 2021-2027 però aquest 
programa, a hores d’ara, encara no està ni tan sols definit en l’àmbit estatal ni regional. 
 
En tot cas, necessiten que totes les imputacions als programes tinguin un “cos únic” i que 
aquest vengui aprovat per un òrgan de govern de la UIB. D’aquí la presentació d’aquest Pla. 
 
Miguel Deyá expressa que li sembla bé perquè és breu i concís. No obstant indica que moltes 
actuacions del programa estan dirigides a àrees determinades i, sobretot, al RIS3 que exclou 
moltes línies d’investigació. Proposa que cada àrea tingui, com a mínim una ajuda a la major 
part de programes inclosos en el document. 
 
El president contesta que en determinats programes ja es fa, com, per exemple, el de 
professors convidats. 
 
Montserrat Rodríguez assenyala que per a que les actuacions es puguin cofinançar amb fons 
FEDER s’han d’emmarcar necessàriament dins els eixos de la estratègia RIS3 a les Illes 
Balears.  
 
Després de l’intercanvi d’opinions s’aprova el document presentat per assentiment. 
 
El Vicerector indica que la Comissió haurà d’elaborar el Pla Estratègic de la recerca de la UIB a 
partir d’aquesta primera proposta i d’altres documents no oficials elaborats per comissions 
d’investigació anteriors. 
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6. Afers de tràmit. 
 
El president comenta que la UIB lluitarà davant la CAIB per a que, de cara al futur, la 
investigació sigui tractada, a efectes de fons europeus, com a sector econòmic per sí mateix. 
 
7. Torn obert de paraula 
 
El president reitera la seva gratitud als membres de la Comissió i desitja Bones Festes a 
tothom.  
 
I sense més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 12:50 hores. 
 
Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la 
comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta acta apareguin en gènere masculí, 
s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular 
de qui es tracti. 
 
 
 
 
Víctor Homar, president de la Comissió, 
 
 
 
 
Pau Balart Castro, 
 
 
 
 
Rafael Bosch Zaragoza, 
 
 
 
 
Miguel J. Deyá Bauzá, 
 
 
 
 
Emilio Hernández García, 
 
 
 
 
José I. Prieto Arranz, 
 
 
 
 
Jaume A. Segura Fuster, 
 
 
 
Eva M. Aguilar Mediavilla, 

 
 
 
 
Miquel Bennàssar Veny, 
 
 
 
 
Lucrecia Burges Cruz, 
 
 
 
 
Jaume Flexas Sans, 
 
 
 
 
Maria de la M. Llabrés Segura, 
 
 
 
 
Joana M. Ramis Morey, 
 
 
 
 
Alícia M. Sintes Olives, 
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Montserrat Rodríguez, 

 
 
 
 
Xavier Salvà, secretari de la Comissió 
d’Investigació 
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