
 

 

Universitat de les  

Illes Balears 
Oficina de Suport a la Recerca 

 
 
 
 
A les 10.00 hores del dia 25 de febrer de 2004 es reuneix a l'Oficina de Suport a la 
Recerca (Son Lledó) la Comissió Avaluadora de l’OSR per avaluar els projectes 
d'investigació presentats a la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca (Resolució del 
Rectorat de dia 17 de desembre de 2003) i per a l’avaluació dels informes corresponents 
al segon any dels projectes UIB2002, i al primer any dels projectes UIB2003. 
 
 
La comissió està formada per: 
 
Dra. Mercè Gambús, Vicerectora d’Investigació 
Dr. Francisco Muñoz, Vicerector de Política Científica 
Dr. Pedro Montoya 
Dra. Gemma Turnes, directora de Promoció de la Recerca. 
Donya M. Àngels Oliver 
 
 
Se revisen i s’informen favorablement els informes finals corresponents als projectes 
UIB2002 : 
 
Projecte Títol IR 

UIB2002-3 Política comuna d'immigració i asil a la Unió 
Europea: els reptes de futur a Espanya i per a les 
Illes Balears 

Rosario Huesa 

UIB2002-5 Aplicación de zeolitas en la fabricación de 
materiales nanoestructurados 

Gemma Turnes 

UIB2002-7 Estudis sobre l'evolució dels principals conceptes de 
la terminologia filosòfica des dels seus orígens fins a 
l'època moderna 

Francesc Casadesús 

UIB2002-8 Las relaciones laborales en el sector turístico y 
hostelero de la CAIB 

Remedios Roqueta 

UIB2002-12 Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica 
de les ONGs 

Antoni Socias 

UIB2002-15 Procesamiento emocional, expectativas y estrategias 
implicadas en la respuesta al estrés 

Gloria García 

UIB2002-17 Funció reguladora dels lípids de la dieta en el 
metabolisme cel·lular del teixit adipós, estòmac i 
pulmons 

Paula Oliver 

UIB2002-19 Evolución y crisis del planteamiento transcendental 
en la filosofia contemporánea. De Ser y Tiempo a la 
hermenéutica y deconstrucción 

Juan Luis Vermal 

 
 
 



Es revisen els informes corresponents al primer any dels projectes UIB2003: 
 
Projecte Títol IR Dur. 

mesos 

1a 

anu. 

2a 

anu. 

Total 

Euros 

UIB2003-3 Joc net i no violència en l'esport: 
intervenció per a la millora de 
l'esportivitat i reducció de la 
violència en l'esport escolar a les 
Illes Balears 

Pere Palou 12 3.200 0 3.200 

UIB2003-5 Estudi de les habilitats parentals 
en famílies de risc amb nens de 0 
- 3 anys i avaluació d'un 
programa soci-educatiu destinat a 
la millora de les competencies 
parentals 

M. Antònia Riera 24 3.000 600 3.600 

UIB2003-2 Projecte de mediació i formació 
en Resolució de Conflictes entre 
pares i fills adolescents i 
preadolescents 

Inmaculada Sureda 24 3.000 600 3.600 

UIB2003-11 Disseny d'un model 
d'arquitectura per al diagnòstic 
mèdic. Anàlisi inferencial 
d'ascitic-1, un sistema d'ajuda per 
al diagnòstic etolòlic 

Gabriel Fiol 24 3.000 600 3.600 

UIB2003-20 La inviolabilidad del domicilio. 
Perspectiva constitucional y 
procesal 

Carlos Gutiérrez 12 3.200 0 3.200 

UIB2003-18 La responsabilitat penal de la 
persona jurídica. Estudi de les 
consecuències accessòries de 
l'article 129 del Codi Penal 

Gonzalo Quintero 12 3.200 0 3.200 

UIB2003-12 Família, Treball i Polítiques 
socials a  Espanya 

M. Antònia 
Carbonero 

24 3.000 600 3.600 

UIB2003-9 Medida del hostigamiento 
psicológico en el entorno laboral 
de los profesionales de 
enfermería en Baleares 

Joana Fornés 24 2.000 500 2.500 

UIB2003-10 Mitos y realidades sobre la 
violencia doméstica contra las 
mujeres:  Análisis de la 
percepción del problema en 
estudiantes universitarios/as. 

Victòria A. Ferrer 24 2.000 500 2.500 

 
 1a anu. 2a anu. Total 

TOTAL 25.600 3.400 29.000 

 
Es decideix que es pot procedir al pagament de la segona anualitat de tots ells. I 
s’informen favorablement els que corresponen a l’informe final. 
 
 
Després d'avaluar els 15 projectes presentats, i tinguent en compta els criteris de 
selecció indicats a l'esmentada Resolució del Rectorat de 17 de desembre de 2003, la 
comissió avaluadora acorda proposar a la Comissió d'Investigació els següents ajuts: 
 
 



Projecte Títol IR Dur. 

mesos 

1a 

anu. 

2a 

anu. 

Total 

Euros 
UIB2004 - 3 Los nuevos retos del derecho de 

familia: posibilidad de 
unificación en Europa 

Munar Bernat, 
Pedro Antonio 

24 4.000 1.000 5.000 

UIB2004 - 7 Rigidez de los salarios reales y 
NAWRUS regionales: Evidencia 
empírica para la Economía 
española 

Capó Parrilla, Fco. 
Javier 

12 3.200  3.200 

UIB2004 - 
10 

La representació de les Illes 
Balears als textos de viatgers i 
escriptors francesos: s. XVII-XX 

Vicens Pujol, 
Carlota 

18 3.000 1.000 4.000 

UIB2004 - 
13 

Desenvolupament de col·lectors 
de mitjana temperatura integrats 
a l’edificació 

Martínez Moll, 
Víctor 

24 4.000 1.900 5.900 

UIB2004 - 
14 

Estètica i noves tecnologies. La 
tecnologia digital en l’àmbit de 
les arts escèniques 

Cabot Ramis, 
Mateu 

18 4.000 1.500 5.500 

UIB2004 - 
15 

Historia económica del turismo 
de masas en España, 1940-2000: 
las islas Baleares y los contrastes 
mediterráneos. 

Manera Erbina, 
Carles 

24 3.000 1.500 4.500 

 
 1a anu. 2a anu. Total 

TOTAL 21.200 6.900 28.100 

 
 
 
Igualment proposa no concedir ajut als següents projectes pel motiu indicat: 
 
Projecte Títol IR Dur. 

mesos 

Motiu 

UIB2004 - 1 Cortisol en saliva y miedo a 
hablar en público 

Pich i Solé, Jordi 24 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts 
(art.2.2.a). 

UIB2004 - 2 Lenguaje e interpretación en la 
filosofia contemporánea 

Vermal Beretta, 
Juan Luis 

24 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.1.c). 

UIB2004 - 4 El hábito tabáquico entre 
enfermeras españolas de atención 
primaria y su papel como 
promotoras de la salud 

Pericás Beltran, 
Jordi 

24 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.2.a). 

UIB2004 - 5 Tabaquísmo pasivo en la 
Universitat de les Illes Balears 

Pericás Beltran, 
Jordi 

12 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.2.a). 

UIB2004 - 6 Identificación empírica de 
consensos sobre la naturaleza de 
la ciencia 

Vázquez Alonso, 
Ángel 

12 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.2.a). 

UIB2004 - 8 Delitos contra los derechos de los 
trabajadores extranjeros 

Quintero Olivares, 
Gonzalo 

12 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.1.c; 2.2.a) 



UIB2004 - 9 La intervención penal: límites y 
obligaciones  

Gutiérrez González, 
Carlos 

12 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.1.c; 2.2.a) 

UIB2004 - 
11 

Las condiciones de trabajo en el 
sector de hostelería: Aspectos 
problemáticos. 

Roqueta Buj, 
Remedios 

24 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.1.c). 

UIB2004 - 
12 

Estudi dels conceptes filosòfics 
més rellevants de la filosofia 
grega i medieval 

Casadesús Bordoy, 
Francesc 

24 No cumplir els requisits 
i objectius de la 

convocatòria d'ajuts (art. 
2.1.c). 

 
 
S'acaba la sessió a les 12,30 hores. de dia 25 de febrer de 2004. 
 
 
 
 
 
Mercè Gambús,        Francisco Muñoz,  
 
 
 
 
Pedro Montoya,       Gemma Turnes, 
 
 
 
 
M. Àngels Oliver, 
 


