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A l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la Universitat de les Illes Balears, a les 12 hores del 
dia 8 de març de 2022, es reuneix la Comissió d’Investigació amb l’ordre del dia següent: 
 
1. Informació: 

-Dades de participació a distintes convocatòries: TED, Investigo. 
-Implicacions de l’aplicació del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo. 
-Anàlisi del Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
-Anàlisi de l’Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes 
Balears. 
-Definició de quines són les àrees científiques/temàtiques que precisen d’impuls de 
comunicació. 
-Altres. 

 
2. Creació de grups i espais de treball: 

-Pla Estratègic de Recerca. 
-Estratègia i normativa de Grups de Recerca. 
-Estratègia i normativa de recursos humans en recerca. 

 
3. Arbitri d’un procés per a l’avaluació i ratificació d'informes pel Comitè d’Ètica de la 
Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). 
 
4. Afers de tràmit. 
 
5. 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. Miquel Bennàssar Veny  
Dr. Rafel Bosch Zaragoza  
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. Margarita I. Gili Planas  
Dra. Antonia Paniza Fullana  
Sra. Maria Canyelles. 
Sr. Theo Obrador 
 
Dra. Montserrat Rodríguez Delgado, directora de l’OSR, amb veu i sense vot. 
 
Xavier Salvà Picó, cap de Servei de l’OSR i secretari de la Comissió. 
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Excusen la seva presència els vocals: 
Dra. Lucrecia Burges Cruz  
Dr. Pau Balart Castro 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Informació: 
 
El president de la Comissió obre la sessió explicant la participació important dels grups de 
recerca de la UIB a la convocatòria de projectes de Transformació Ecològica i Digital del 
Ministeri de Ciència i Innovació, amb fons PRTR, amb un total de 29 sol·licituds que suposen 
un total de més de 3.400.000,00 euros de sol·licitud de subvenció. El doctor Flexas comenta 
que les comissions avaluadores, a dia d’avui, no estan convocades. 
 
El president comenta l’èxit de la convocatòria INVESTIGO, del Ministeri d’Ocupació, amb un 
total de 122 sol·licituds i gairebé 4.950.000,00 euros de sol·licitud de subvenció. Esmenta, 
així mateix, que si no hi ha Resolució abans de l’1 d’abril de 2022, la UIB tornarà a presentar 
les mateixes sol·licituds a la convocatòria que es tornarà a obrir. 
 
Comenta que el proper 12 de març sortirà publicada la convocatòria INVESTIGO de la CAIB, 
amb un número de places, entorn a 70, reservades a la UIB i la possibilitat de tenir també 
personal de suport a la recerca. La doctora Aguilar comenta que tal vegada es podria plantejar 
que part d’aquest personal pogués estar assignat als instituts universitaris. El president 
comenta que, en principi, aquest personal estaria assignat, en part, a la creació de la futura 
Oficina de Projectes Europeus. 
 
Referent a la reforma laboral recentment aprovada comenta que desapareixen els contractes 
per obra o servei i que això provoca vertaders problemes a les universitats pel fet d’haver de 
fer contractes indefinits, no obstant que les subvencions per a investigació tenen una durada 
determinada en el temps. 
 
Comenta que la UIB ha decidit utilitzar el contracte per circumstàncies de la producció en els 
casos que siguin contractes com a màxim de 6 mesos (improrrogables) i per fer unes tasques 
molt concretes. També s’empraran els contractes establerts a la Llei de la Ciència, en els casos 
que sigui procedent. A la resta de casos, no quedarà més remei que emprar la figura del 
contracte indefinit que, per altra part, és la que inspira i és l’esperit de la reforma laboral i el 
que recomanen els Ministeris d’Universitats i de Ciència i Innovació. Aquests contractes 
estaran, així mateix, vinculats a la disponibilitat de la font de finançament. Els contractes 
concatenats des de fa anys també se’ls farà un contracte indefinit vinculat a la disponibilitat 
de la font de finançament. Per fer front a l’increment de la indemnització per finalització de 
contracte es miraran mecanismes de retenció cautelar d’una part dels overheads que van al 
Vicerectorat. 
 
Pel que fa a l’avantprojecte de llei de la ciència estatal, en consonància amb la reforma 
laboral, també es propiciarà la figura del tècnic de suport en contracte indefinit i vinculat a la 
font de finançament. A l’avantprojecte hi apareix la figura del contracte postdoctoral 
d’incorporació, tipus Tenure Track, amb avaluació R3. Una qüestió que afectarà favorablement 
a les Universitats serà l’establiment de la justificació simplificada amb mostrejos aleatoris. 
Facilitarà la transferència, la igualtat, el mèrit, la capacitat, etc. 
 
Pel que fa a l’avantprojecte de la llei de la ciència balear, s’estableix la constitució de 
l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB) per donar entitat a tots aquells investigadors 
que hagin superat l’R3 sense haver de competir amb les necessitats de docència als 
departaments. També s’establiran òrgans de governança. L’objectiu és que al 2030 el 2% del 
pressupost del Govern de les Illes Balears es destini a investigació. 
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En relació a la comunicació científica el Vicerector indica que els serveis afectats manifesten 
que no tenen indicació política de comunicació científica. La pregunta que fa el president és 
de si hi ha d’haver una política de comunicació científica? La doctora Sintes manifesta que 
està molt contenta amb la política de difusió que fa el servei i que no s’ha de perdre agilitat. El 
president comenta que indicarà al servei que facin una proposta pel seu estudi i revisió 
posterior. 
 
Referent a l’avaluació dels Instituts Universitaris de Recerca, l’IEHM ha manifestat que a la 
seva avaluació negativa, feta per l’AGAUR, hi ha un conflicte d’interessos. Davant aquesta 
protesta per escrit de l’IEHM es va decidir enviar l’avaluació a una altra agència d’avaluació 
per determinar si la primera avaluació era correcta o no. En tenir el resultat de l’avaluació es 
compararan les dues i es prendrà una decisió. 
 
Per altra banda s’ha presentat, per a la seva avaluació, la documentació corresponent a 
l’INAGEA com a institut propi. 
 
Per finalitzar el punt d’informació dels IURs, el Vicerector indica s’està negociant el nou 
conveni amb el CSIC referent als instituts mixtes IMEDEA i IFISC. 
 
El president comunica que està disponible per a la comunitat de la UIB la base de dades 
InCites, de Clarivate Analytics. La UIB s’ha subscrit recentment a aquesta plataforma, és una 
eina d’anàlisis bibliomètric la qual permet analitzar el comportament de les publicacions 
científiques, l’impacte de la producció científica i l’avaluació dels investigadors. Miquel 
Bennàssar destaca la importància de disposar indicadors d’avaluació dins una mateixa àrea, 
de fet l’ANECA també l’empra. 
 
2. Creació de grups i espais de treball: 
 
Referent a la creació de grups de treball, serien tres grups fonamentalment. 
 
El primer grup seria el responsable de la redacció d’una proposta del Pla Estratègic de la UIB. 
L’objectiu principal d’aquest document és definir, a grans trets, quina hauria de ser la política 
de recerca a la UIB durant els propers anys. No es parteix de zero sinó que ja hi ha un 
esborrany, bastant complet, de fa 2 anys, que se posarà a disposició del grup de treball. 
Aquest document el va elaborar i consensuar la Comissió d’Investigació prèvia, i varen 
treballar especialment en la seva redacció l’actual Rector Jaume Carot i el Dr. Manuel Antonio 
Calvo Trias, però no va ser aprovat pel Consell de Direcció. Per aquest motiu, el Vicerector 
proposa convidar a Manuel Calvo a aquest grup de treball. 
 
El segon grup seria el responsable de proposar una normativa que reguli la formació i 
composició dels grups de recerca de la UIB i que hauria d’establir la política institucional 
respecte dels grups de recerca. Actualment no hi ha normativa sinó tan sols unes instruccions 
publicades en 2016 i des de setembre de 2021 hi ha vigent una moratòria del catàleg de grups 
de recerca, segons la qual els investigadors poden estar a dos grups de recerca, fet que les 
instruccions prèvies no permetien. El grup de treball haurà de considerar, entre d’altres, la 
conveniència de que els grups de recerca hagin de superar una avaluació de la seva producció 
científica. 
 
El tercer grup seria el responsable de proposar una estratègia i una regulació que permeti 
vertebrar els recursos humans en recerca. Actualment la UIB pateix una mancança de suport 
tècnic i administratiu a la recerca molt important i, a més, falta una normativa al respecte. 
Segons estadístiques de la CRUE, en general, el 80% del personal de les universitats 
espanyoles estaria dedicat a investigació i el 20% del personal a tasques de suport tècnic. A la 
UIB això no es compleix: el 94% del seu personal està dedicat a tasques de recerca i sols el 
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6% està dedicat a tasques de suport. És necessari disposar de personal tècnic de suport 
immediat, personal tècnic de suport general, personal de suport administratiu de proximitat i 
personal de suport administratiu general, amb una regulació definida i unes competències 
ben establertes. El menys definit a l’actualitat és el personal de suport de proximitat, en 
termes generals.  
 
El president proposa formar 3 subcomissions o grups de treball de la Comissió d’Investigació, 
i una primera proposta és la següent: 
 
El primer grup estaria format pels doctors Miquel Deyà, Jaume Flexas, Margalida Gili, Alícia 
Sintes, Emilio Hernández, i s’hi incorporaria el doctor Manuel Calvo, del departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts. 
 
En el segon grup hi estarien integrats els doctors Eva Aguilar, Pau Balart, Lucrecia Burges, 
Miquel Bennàssar, Igor Prieto, i s’hi incorporaria la senyora Immaculada Sans, tècnica de 
l’OSR i responsable de la gestió del catàleg de grups de recerca. 
 
En el tercer grup hi estarien integrats els doctors Rafel Bosch, Joana M. Ramis, Jaume Segura, 
Antònia Paniza i Mercé Llabrés, i s’hi incorporaria el doctor Sebastià Albertí, director dels 
Serveis Cientificotècnics. 
 
El Vicerector de Política Científica i Investigació, la directora de l’OSR i el cap de servei de 
l’OSR i secretari de la Comissió formarien part dels 3 grups de treball. 
 
S’aprova la proposta de grups de treball per unanimitat. S’establirà una mecànica de treball 
adequada i amb la tecnologia més escaient. 
 
 
3. Arbitri d’un procés per a l’avaluació i ratificació d'informes pel Comitè d’Ètica de la 

Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). 
 
Pel que fa a l’arbitri del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears, s’estableix que 
per a l’avaluació i aprovació per part del CEI-IB de les propostes que es presenten, les 
sol·licituds han de presentar un informe favorable de la Comissió d’Investigació. Es proposa 
crear una subcomissió per a l’avaluació de les sol·licituds que després ratificaria la Comissió 
d’Investigació. 
 
4. Afers de tràmit 
 
Pel que fa a l’aprovació de l’alta com a membre del Laboratori de Recerca i Innovació en 
Formació Professional del senyor Carlos Vecina, aquesta s’aprova per unanimitat. 
 
5. Torn obert de paraula 
 
Al torn obert de paraula el doctor Igor Prieto demana sobre la situació de la investigació i la 
seva relació amb Rússia. El president comenta que, tot i que molts membres del Consell de 
Direcció estam a favor d’emprar la diplomàcia acadèmica i cultural per a reconstruir lligams 
amb els pobles de Rússia i Ukraïna, la decisió que va prendre el Consell de Direcció en relació 
a aquest tema és la d’adherir-se a les recomanacions de la CRUE i la EUA, en el sentit de 
suspendre tota relació acadèmica amb institucions russes. 
 
Això s’ha d’interpretar com la suspensió de noves activitats i actuacions, però la continuïtat 
d’actuacions que ja estiguin en marxa (mobilitat de persones russes a la UIB). 
 
I sense més assumptes a tractar, la reunió conclou a les 14.25 hores. 
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