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Universitat de les  
Illes Balears 
Oficina de Suport a la Recerca 

 
 
A les 13:00 hores del dia 6 de febrer de 2006 es reuneix a l'Oficina de Suport a la 
Recerca (Son Lledó) la Comissió Avaluadora de l’OSR formada per: 
 
Dr. Francisco Muñoz, Vicerector d’Investigació i Política Científica 
Dra. Gemma Turnes, directora de Promoció de la Recerca 
Dr. Pedro Montoya 
Dr. Jaume Garau 
Senyor Xavier Salvà 
Senyora M. Àngels Oliver 
 
El Dr. Josep Lluis Ballester excusa la seva asistència, per èsser de viatge. 
 
Amb el següent ordre del dia: 

1. Avaluar les sol·licituds presentades a la convocatòria de tècnics a grups de 
recerca 

2. avaluar els projectes d'investigació propis presentats a la convocatòria d'ajuts a 
projectes de recerca (Resolució del Rectorat de dia 29 de novembre de 2005) 

3. avaluar les modificacions/altes/baixes dels grups de recerca de la UIB. 
 
En relació a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la incorporació de tècnics a 
grups de recerca de la UIB, i segons el que s’estableix al punt 2.1 de l’esmentada 
convocatòria que diu que Les places seran adjudicades per la Comissió d’Investigació, 
una vegada avaluades per la Comissió Avaluadora de l’OSR, es procedeix a realitzar 
l’esmentada avaluació. 
 
Per tal de no influir en el resultat final, els doctors Pedro J. Montoya i Francisco Muñoz 
surten de la reunió quan la Comissió tracta el tema específic de les seves sol·licituds. 
 
Les sol·licituds que s’han rebudes han estat les següents: 
 
Investigador  Grup de recerca 
 
Pedro J. Montoya Neurodinàmica i Psicologia Clínica 
Gabriel Oliver  Sistemes, Robòtica i Visió 
Ramon Puigjaner  Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de 

Comunicacions 
Víctor Cerdà   Química Analítica, Automatització i Medi Ambient 
Andreu Palou   Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia 
Hipólito Medrano Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 
Luis E. Santamaría Ecologia Terrestre 
Francisco Muñoz  Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs 
Jaume Segura   Tecnologia Electrònica 
Francisco J. Perales Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador 
Jordi Lalucat   Microbiologia 
Magdalena Gianotti  Metabolisme Energètic i Nutrició 
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La sol·licitud feta pel doctor Luis E. Santamaría ha estat desestimada per no complir el 
requisit d’haver-la registrat d’entrada. 
 
Un cop aplicats els criteris establerts als punts 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c) i 2.1.d), la Comissió 
acorda proposar a la Comissió d’Investigació la següent priorització, en la qual els 8 
primers grups seran els que tinguin un tècnic assignat, passant al següent de la llista si hi 
hagués problemes per a la contractació per part del grup elegit entre els vuit primers. La 
llista és la següent: 
 

1. Andreu Palou Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia 
2. Víctor Cerdà Química Analítica, Automatització i Medi Ambient 
3. Ramon Puigjaner Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de 

Comunicacions 
4. Hipólito Medrano Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 
5. Gabriel Oliver Sistemes, Robòtica i Visió 
6. Pedro J. Montoya Neurodinàmica i Psicologia Clínica 
7. Magdalena Gianotti Metabolisme Energètic i Nutrició 
8. Jaume Segura Tecnologia Electrònica 
9. Francisco J. Perales Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador 
10. Jordi Lalucat Microbiologia 
11. Francisco Muñoz Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs 

 
A continuació es passa al següent punt que correspon avaluar els projectes 
d'investigació propis. Una vegada avaluats els 7 projectes presentats, i tinguent en 
compta els criteris de selecció indicats a l'esmentada Resolució del Rectorat de 29 de 
novembre de 2004, la comissió avaluadora acorda proposar a la Comissió d'Investigació 
no concedir cap ajut als projectes presentats, pels motius indicats: 
 
PROJEC
TE 

IR TÍTOL MOTIU 

2005/5 Terrón Homar, 
Angel 

Diseño de nuevas moléculas 
derivadas de purinas y 
pirimidinas n-sustituidas y 
estudio de su química de 
coordinación con iónes 
metálicos:búsqueda de 
nuevas estructuras bioactivas 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 

2005/6 Prohens Sastre, 
Rafel 

Bifurcació de cicles límit i 
comportament qualitatiu en 
l'infinit en sistemes dinàmics 
diferencials i lineals a trossos 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 

2005/7 Rullan Salamanca, 
Onofre 

La funcionalización turística 
de las Islas Baleares (1955-
2000): adaptación territorial 
y crisis ecológica del 
archipiélago 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 

2006/1 Huesa Vinaixa, 
Rosario 

Cooperació, seguretat i 
política euromediterrània: 
noves perspectives per als 
ens subestatals o regionals 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 
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2006/2 Trapero Llobera, 
Ana Patricia 

Món digital i espectacle 
(Estudi de la incursió de les 
tecnologies a les arts de 
l'espectacle) 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 

2006/3 Serra Busquets, 
Sebastià 

Les elits a la societat 
contemporània. 
L'empresariat de les Illes 
Balears: perfil històric i 
sociològic i incidència 
empresarial en les polítiques 
públiques de la Comunitat 
Autònoma 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.4b). 

2006/4 Moyà Niell, 
Gabriel 

Estudi dels processos 
implicats en la depuració 
d'aigües residuals per 
llacunatge 

No cumplir els 
requisits de la 
convocatòria 
d'ajuts (art.2b). 

 
Es procedeix a l’avaluació de les modificacions dels Grups de Recerca de la UIB. S’han 
presentat les sol·licituds d’alta/baixa/modificació de grups de recerca de la 121/2005 a 
la 08/2006. 
 
121/2005 -  Alta del grup Fonaments biològics de la conducta i dels trastorns mentals  
IP: Miquel Àngel Roca Bennasar 
03/2006 -  Alta del grup Lingüística aplicada  IP: Maria Juan Garau 
04/2006 -  Alta del grup Anàlisi química aplicada   IP: Joan Gabriel March Isern 
S’han acceptat totes les sol·licituds, quedant pendents la presentació dels documents 
originals i signats de la sol·licitud 121/2005, IP: Miquel Àngel Roca Bennasar. 
 
122/2005 -  Modificació membres grup Sistemes, robòtica i visió 
123/2005 -  Modificació membres grup Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs 
124/2005 -  Modificació membres grup Neurodinàmica i psicologia clínica 
125/2005 -  Modificació membres grup Neurofarmacologia 
128/2005 -  Modificació membres grup Fisiologia 
129/2005 -  Modificació membres grup Neurofarmacologia 
132/2005 -  Modificació membres grup Neurofarmacologia 
133/2005 -  Modificació membres grup Neurofarmacologia 
134/2005 -  Modificació membres grup Estudi de la cultura, la societat i la política del 
món contemporani 
135/2005 -  Modificació membres grup L’evolució i cognició humana 
136/2005 -  Modificació membres grup Microbiologia 
137/2005 -  Modificació membres grup Expressió de la diversitat en el món anglòfon 
01/2006 -  Modificació membres grup Litiasi renal i biomineralització 
02/2006 -  Modificació membres grup Ciències de l’activitat física i l’esport 
05/2006 -  Modificació membres grup Ecologia interdisciplinar 
06/2006 - Modificació membres grup Ecologia interdisciplinar 
07/2006 - Modificació membres grup Ecologia interdisciplinar 
08/2006 -  Modificació membres grup Ecologia interdisciplinar 
S’han acceptat totes les modificacions de les sol·licituds, quedant pendents la 
presentació dels documents originals i signats de la sol·licitud 135/2005, IP: Camilo 
José Cela Conde. 
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Han estat anul·lades per no ésser vàlides les sol·licituds:126/2005, 127/2005, 130/2005 i 
131/2005. 
 
Per altra banda s’analitza una carta de protesta del doctor Eduard Cesari sobre els 
criteris d’adjudicació de la darrera convocatòria d’estades breus de professors convidats, 
relativa al primer semestre de l’any 2006. La Comissió Avaluadora de l’OSR considera 
que el criteri que es va utilitzar, en referència al que s’estableix a l’article 6 de l’Acord 
normatiu del dia 5 de novembre de 2003 pel qual s’aprova la normativa per a la 

concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats on diu que Els 
investigadors que facin les propostes poden obtenir estades de professors convidats per 

un màxim de cinc mesos cada dos anys, és el correcte. Els dos anys es conten cap 
endarrera, a partir de la data de celebració del Consell de Govern que aprovi les estades. 
 
S'acaba la sessió a les 14,55 hores de dia 6 de febrer de 2006. 
 
 
Francisco Muñoz,        Pedro Montoya, 
 
 
 
 
 
Jaume Garau,        Gemma Turnes, 
 
 
 
 
 
Xavier Salvà,         M. Àngels Oliver, 


