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Universitat de les  

Illes Balears 

Oficina de Suport a la Recerca 

 
 
 
A les 10,00 hores del dia 7 de octubre de 2005 es reuneix a la sala de juntes de Gerència 
(Son Lledó) la Comissió Avaluadora de l’OSR, amb la presència de la vicerectora de 
Professorat i dos alumnes, elegits pel Consell d’Estudiants, amb veu i vot, per revisar 
les reclamacions dels tutors que sel’s hi ha denegat la tutoria d’alumnes col·laboradors 
tipus B presentats a la convocatòria (Acord executiu de dia 21 de juny de 2005 pel qual 
es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al curs 2005-2006.) 
 
La comissió està formada per: 
 
Dr. Francisco Muñoz, Vicerector d’Investigació i Política Científica 
Dra. Esperança Munar, Vicerectora de Professorat 
Dra. Gemma Turnes, directora de Promoció de la Recerca. 
Dr. Pedro Montoya 
Dr. Jaume Garau 
Dr. Josep Lluis Ballester 
Donya M. Àngels Oliver, cap de secció de l’OSR 
 
Les alumnes senyores Margalida Pericás, i M. José Castilla, estudiants elegits pel 
Consell d’Estudiants no es presenten. 
 
Es procedeix a revisar les peticions dels professors que consideren tenir el seu 
currículum actualitzat: 
 

Pedro Munar Bernat 
Bartomeu Deyà Tortella 
Eugeni Aguiló Pérez 
Joan Jordi Muntaner Guasp 

 
La Comissió, desprès de debatre la consideració que se li dona al fet de tenir actualitzat 
el currículum al programa GREC, acorda desestimar les sol·licituds, ja que és un acord 
que es dur a terme amb altres tipus d’ajuts. Tal com es va acordar a l’anterior reunió del 
passat 16 de setembre, es remarca la necessitat de que a partir d’ara figuri  a les 
convocatòries la data que es considerarà el límit dels sis mesos d’actualització. 
 
Es revisa a continuació la sol·licitud del Director de l’Escola Universitària d’Infermeria 
i Fisioterapia, per revisar les cinc sol:licituds arribades fora de plaç, que havien estat 
desestimades. La Comissió ratifica la consideració feta a l’anterior reunió del passat 16 
de setembre, considerant-les fora de plaç. 
 
Es fa constar que a la convocatòria urgent del 23 de setembre, la sol·licitud de l’alumne 
Natalia López Guajardo va arribar a l’OSR el 4 d’octubre de 2005, essent el termini de 
sol·licituds el 30 de setembre. Encara que fos dipositada al servei de Correus en temps, 
la convocatòria explicita que s’han de entregar a l’Oficina de Suport a la Recerca. 
També la sol·licitud tenia marcades dues places, la qual cosa es incorrecta, ja que la 
convocatòria indica: “Els alumnes faran constar a l'imprès de sol·licitud el codi de la plaça a la 
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qual opten i presentaran tantes sol·licituds com nombre de places distintes a les quals optin” per 
la qual cosa es desestimada.  
 
Acabats aquets temes, la vicerectora Esperança Munar s’excusa i deixa la reunió, que a 
partir d’ara segueix com la Comissió Avaludadora de l’OSR per revisar l’estat dels 
Grups d’Investigació:  
 
S’informa que s’ha acabat el període per fer modificacions, altes i baixes als grups de 
recerca, i que hi han grups que no han contestat el mail d’actualització i comprovació de 
dades, aleshores la Comissió decideix aplicar les actuacions següents: 
 
Aquells grups que  

� si complien amb la normativa, es donava per bona la infomació que tenim 
� si no compleixen en quan a membres, s’elimina el grup 
� si no compleixen en quan a línies de recerca, es conserven les 3 primeres 

 
Aquelles persones que apareixen com a membres a dos grups de recerca són donats de 
baixa d’ambdós grups 
 
Es decideix enviar un mail a tot el PDI recordant que tots els membres del grup i els 
col·laboradors dels grups que siguin de la UIB han de tenir el currículum introduit i 
actualitzat al GREC. 
 
S'acaba la sessió a les 11,00 hores del dia 7 de octubre de 2005. 
 
 
 
 
 
Francisco Muñoz,       Esperança Munar, 
 
 
 
 
Gemma Turnes,       Pedro Montoya, 
 
 
 
 
Jaume Garau,        Josep Lluis Ballester, 
 
 
 
 
Àngels Oliver, 
 


