
 

Resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de projectes de recerca amb 
investigadors convidats de prestigi reconegut  

(segon semestre de 2021) 
 

En data 1 de març de 2021 es convocaren ajudes per estades breus de professors convidats corresponents 
al segon semestre de l’any 2021. 

L’objectiu d’aquesta 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. 

El termini per a la presentació de sol· licituds finalitzà el 31 de març de 2021. Les sol· licituds s’havien de 
presentar al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7,5) o 
a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB, de conformitat amb el que 
estableix l’article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de 
desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears. 

Si no hi havia disponibilitat pressupostària per finançar totes les sol· licituds presentades, s’aplicaria el 
barem següent:  

“7. 1. El curriculum vitae de l’IC (un màxim de 10 punts). S’eliminaran els candidats amb 
puntuació inferior a 3 en aquest apartat. Per a l’avaluació d’aquest punt, el criteri emprat serà 
l’aprovat a la reunió de la CAOSR de dia 6 d’abril de 2016, l’acta de la qual es pot consultar a: 
http://osr.uib.cat/ComissioAvaluadora/. 

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 faran 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). Per 
avaluar aquest punt l’investigador sol· licitant ha d’especificar, a la memòria presentada, quines 
publicacions compleixen aquest requisit. 

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’utilitzarà la 
informació que hi ha al GREC als apartats projectes de recerca (PJDG, AEDG i PEDG). 

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 les estades proposades 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. Per a l’aplicació d’aquest criteri es tindran en compte 
també les ajudes obtingudes en el marc del programa d’estades breus d’investigadors 
convidats i de joves investigadors convidats. 

7. 6. Tindran preferència aquelles sol· licituds en les quals la data d’obtenció del títol de doctorat de 
l’IC sigui anterior a 1 de gener de 2014”. 

El punt 8 de la convocatòria manifestava que “La Comissió Avaluadora de l’OSR, un cop 
avaluades les sol· licituds, presentarà la llista prioritzada al Consell de Direcció el qual publicarà 
una Resolució provisional en el termini màxim d’un mes des de la finalització del període de 
presentació de sol· licituds. A partir de l’endemà de la data de publicació de la Resolució 
provisional, s’obrirà 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/. El Consell de Direcció 
la trametrà al Consell de Govern la Resolució per a la seva aprovació definitiva”. 

La Comissió Avaluadora de l’OSR, en la seva reunió del 22 d’abril de 2021, va avaluar les 
sol.licituds presentades. 

Es publica doncs la Resolució provisional, establint un període fins el 19 de maig de 2021 (inclòs) per 
presentar al· legacions, el qual compta a partir del dia de la publicació a la pàgina web. 

 
El Vicerector d’Investigació i Internacionalització, 
 
 
 
 
 
Palma, 5 de maig de 2021 

GARCIA RIAZA 
ENRIQUE - DNI 
06561719A
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Departament/Institut Professor convidat Centre País Nivell Dotació ÀREA Inici Fi

IFISC Lucas Lacasa Sáiz de Arce
Queen Mary London 
Univiversity Regne Unit TU 7.361,46 CIÈNCIES 1.7.2021 30.9.2021

Infermeria i Fisioteràpia Aneliya Parvanova Mario Negri Institute Itàlia CU 3.077,81 SALUT 15.11.2021 15.12.2021
IFISC Federico Vázquez Universidad de Buenos Aires Argentina TU 7.361,46 CIÈNCIES 1.9.2021 30.11.2021
Física Martín Ezequiel García Universität Kassel Alemanya CU 3.025,75 CIÈNCIES 1.7.2021 31.7.2021

Economia de l'Empresa Christine Eckert
University of Technology 
Sydney Austràlia TU 4.907,64

SOCIALS I 
JURÍDIQUES 16.8.2021 15.10.2021

Química Francisco Olmo Arévalo
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine Regne Unit TU 6.490,75 CIÈNCIES 1.10.2021 20.12.2021

Biologia Jennifer Adams Krumins Montclair State University EUA TU 2.453,82 CIÈNCIES 1.7.2021 31.7.2021

Química Jorge Guzmán
Universidad Autónoma de 
Nuevo Léon Mèxic TU 4.907,64 CIÈNCIES 1.12.2021 31.1.2022

Infermeria i Fisioteràpia Claudia P. Puerta Universidad de Antioquía Colòmbia CU 3.107,09 SALUT 26.10.2021 25.11.2021

Dret Privat Tomasz Zimny Polish Academy of Sciences Polònia TU 4.986,80
SOCIALS I 

JURÍDIQUES 20.10.2021 20.12.2021
IFISC Carlos Melián EAWAG Suïssa CU 6.051,50 CIÈNCIES 1.10.2021 30.11.2021

Enginyeria Industrial i 
Construcció Abdeldjelil  Belarbi University of Houston EUA CU 6.051,50 CIÈNCIES 1.9.2021 31.10.2021


