
  
 

  
 

 
 
 

Resolució provisional 
 

Convocatòria per a la concessió de projectes de recerca amb 
investigadors convidats de prestigi reconegut  

 
 

En data 1 de març de 2022 es va publicar la convocatòria amb els termes següents:  
 
“L’objectiu de la convocatòria és fomentar la realització de projectes de recerca a la UIB en 
col·laboració amb investigadors doctors de prestigi que desenvolupin la seva tasca 
professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Les actuacions finançables en 
el marc d’aquests projectes són, exclusivament, les estades breus dels investigadors doctors 
de prestigi a la UIB per períodes d’entre 3 setmanes i 3 mesos. Les sol·licituds de projectes 
són presentades per investigadors doctors de la UIB, que en seran els investigadors 
responsables. 

Els investigadors convidats (IC) membres d’aquests projectes han de ser investigadors de 
prestigi reconegut, en possessió del títol de doctor, i que desenvolupen la seva tasca 
professional en universitats o centres d’investigació estrangers.  

Poden sol·licitar aquests projectes els professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, 
de carrera i interins; professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, de 
plantilla i interins, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, 
professor ajudant doctor; investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels programes 
Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo; investigadors d’un Organisme Públic 
d’investigació (OPI) adscrits a un Institut Universitari de Recerca (IUR) de la UIB.  

La durada mínima de les estades que es podran finançar amb els projectes concedits és de 
tres setmanes i la màxima de tres mesos, a realitzar de manera ininterrompuda.  

 

El període d’execució dels projectes, i per tant les estades finançades, és de l’1 de juliol al 31 
de desembre de 2022.  

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2022”. 

No hi ha hagut disponibilitat pressupostària per finançar totes les sol·licituds presentades, 
per la qual cosa la Comissió Avaluadora de l’OSR ha aplicat el barem següent:  

“7.1. El curriculum vitae de l’IC (un màxim de 10 punts). S’eliminen els candidats amb 
puntuació inferior a 3 en aquest apartat. 

7.2. La productivitat científica de l’IP, referida als darrers cinc anys anteriors a l’any de la 
convocatòria (un màxim de 5 punts). Les valoracions es fan seguint el barem del GREC 
(avaluació quantitativa de l’activitat investigadora) amb les dades incloses per 
l’investigador en el seu currículum. 

7.3. Les publicacions científiques conjuntes entre l’investigador convidat i algun membre 
o membres del grup de recerca al qual pertany l'investigador que convida (un màxim de 5 
punts). 

7.4. Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l'investigador sol·licitant 
referida als darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatòria (un màxim de 5 punts). 
S’utilitzà la informació que hi ha al GREC als apartats projectes de recerca. 



7.5. Puntuacions addicionals:  

— 5 punts addicionals si la sol·licitud ha estat denegada per motius pressupostaris a 
la convocatòria immediatament anterior i 10 punts addicionals si ha estat denegada a 
les dues convocatòries immediatament anteriors. 

— 5 punts addicionals si la durada de l’estada proposada és de dos mesos o inferior. 

— 5 punts addicionals si l’actual sol·licitud significarà en cas de concessió el primer 
projecte en el que participa l’IC d’aquest programa, 2 punts si l’IC ja ha participat en 
únicament un projecte d’aquest programa com a IC. 

7.6. Tindran preferència aquelles sol·licituds en les quals la data d’obtenció del títol de 
doctorat de l’IC sigui anterior a l’1 de gener de 2016”. 

S’avaluen favorablement les sol·licituds adjuntades a aquesta Resolució provisional segons 
els criteris establerts a l’ACORD NORMATIU del dia 30 d’octubre de 2008 pel qual es modifica 
l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la 
concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats, i la corresponent convocatòria 
publicada l’1 de març de 2022. 

La Comissió Avaluadora de l’OSR, un cop avaluades les sol·licituds en la seva reunió de dia 11 
d’abril de 2022, presentà la llista prioritzada al Consell de Direcció el qual l’aprova en data 27 
d’abril de 2022 i ordena publicar la Resolució provisional.  

S’adjunta a aquesta Resolució provisional la llista prioritzada i les excloses i el motiu 
d’exclussió. 

A partir de l’endemà de la data de publicació de la Resolució provisional, s’obri un termini de 
10 dies per presentar al·legacions, que seran resoltes en un termini màxim de 10 dies a 
comptar des de la data de tancament del període d’al·legacions. Aquesta informació es podrà 
consultar a http://www.uib.cat/recerca/ajuts/. Es pot sol·licitar la puntuació individualitzada 
de cada so·licitud. 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de 
la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta convocatòria apareguin en gènere 
masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe 
del titular de qui es tracti. 

La present Resolució provisional i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden 
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

El Vicerector de Política Científica i Investigació, 
 
 
 
 
 
Víctor Homar 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica. 
 
 



Departament/Institut Professor convidat Centre País Nivell Dotació Inici Fi
Departament de Física Steven Liebling Long Island University EUA CU 2.147,31 01/07/2022 22/07/2022
IEHM Flavia Buzzetta CNRS França TU 2.453,82 01/11/2022 30/11/2022
Departament de Química Bernhard Spingler Universitat de Zúric Suïssa CU 2.186,35 19/09/2022 10/10/2022
Departament de Química Alberto León Universidad Nacional de Córdoba Argentina CU 8.784,44 10/10/2022 06/01/2023
Departament Economia de 
l'Empresa Samarpan Nawn Indian Institute of Management at Udaipur Índia TU 4.907,64 01/06/2022 31/07/2022
IMEDEA Hermes Bloomfield-Gadêlha University of Bristol Regne Unit TU 3.245,37 22/08/2022 30/09/2022
Física Svetlana Gurevich University of Munster Alemanya TU 2.849,60 01/07/2022 07/08/2022
Física Luis Herrera Universidad Central de Venezuela Venezuela CU 6.051,50 01/10/2022 30/11/2022
Física Miguel Alcubierre Universidad Nacional Autónoma de México Méjico CU 3.656,93 17/09/2022 23/10/2022
Economia Aplicada Alberto Iozzi Università di Roma ‘Tor Vergata’ Itàlia CU 3.172,16 15/05/2022 15/06/2022
Filologia Espanyola, Moderna i 
Clàssica Dogu Erdener Middle East Technical University Xipre Nord TU 7.313,97 19/09/2022 18/12/2022
Biologia Jennifer Adams Krumins Montclair State University EUA CU 2.147,31 01/07/2022 22/07/2022
Infermeria i Fisiotreràpia Enrique Castro Sánchez University of West London Regne Unit CU 6.051,50 01/10/2022 30/11/2022
Química Pawel Wawrzyniak Lodz University of Technology Polònia CU 2.147,31 10/07/2022 31/07/2022
Química  Luz Stella Cadavid Universidad Nacional de Colombia Colombia TU 3.641,15 01/06/2022 15/07/2022
Economia de l'Empresa Elaine Laing Trinity College Irlanda TU 7.348,27 06/09/2022 05/12/2022

Ciències Matemàtiques i 
Informàtica Vincenzo Cirillo University of Campania “Luigi Vanvitelli” Itàlia TU 1.963,06 05/09/2022 28/09/2022 Sense registre d'entrada

IFISC Federico Vázquez Universidad de Buenos Aires Argentina TU 4.907,64 01/09/2022 31/10/2022 Sense registre d'entrada

IRIE Rogerio Lima Roth SENSE FILICIACIÓ Brasil TU 7.361,46 01/07/2022 30/11/2022 Sense registre d'entrada

Sol:licituds denegades i motiu de denegació

SOL·LICITUDS AVALUADES FAVORABLEMENT
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