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A les 11:00 hores del dia 27 d’abril de 2005 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 
Dr. Pedro Montoya 
Dr. Josep Lluis Ballester 
Dra. Gemma Turnes 
Senyora M. Àngels Oliver 
 
Amb el següent ordre del dia: 

— Llista de prioritzacions de les sol·licituds presentades al Programa d’adquisició 
d’ordinadors portàtils, segons els quatre punts de priotitzacions aprovats a la reunió 
de la Comissió Avaluadora del dia 7 d’abril de 2005. 

 
La Comissió per fer les priorització de les sol·licituds presentades al Program d’adquisició 
d’ordinadors portàtils és assistida pel Dr. Gabriel Fontanet, delegat del Rector per a les 
tecnologies de la informació. 
 
Es repasen les prioritzacions acordades a la darrera reunió de la Comissió Avaluadora: 
1 — Com s’especificava a la convocatòria, serà requisit indispensable tenir el CV 
actualitzat al GREC. Es considerarà actualitzat sempre que la darrera actualització s’hagi 
fet en el present any acadèmic. 
2 — Prioritzar únicament una sol·licitud de portàtil per Servei, Departament, Facultat, 
Escola, Institut ... 
3 — Prioritzar únicament una sol·licitud de portàtil per grup de recerca reconegut a la UIB. 
4 — Prioritzar els professors permanents (CU, TU, CEU, TEU i Professors contractats en 
programes del MEC (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva). 
 
Entre aquestes punts serà necessari establir prioritats, tendran la prioritat més alta els 
professors que tenguin assignatures a Campus Extens. En cas d’empat es prioritzarà la 
categoria i dintre d’una mateixa categoria per antiguitat. Seguint els criteris esmentats 
s’examinaran primer les sol·licituds dels Servei, Departament, Facultat, Escola, Institut..., 
seguidament les dels grups de recerca reconeguts a la UIB i finalment els professors que no 
pertanyin a cap grup de recerca 
 
La comissió acorda a més les següents consideracions a tenir en compta per a la pròxima 
convocatòria: 
 
1 - Els investigadors només poden fer una sol·licitud al programa (trianual). Si la sol·licitud 
ha estat denegada es podran presentar sol·licituds en anys posteriors. 
2 - Els departaments, facultats i escoles només haurien d'obtenir com a màxim un portàtil 
en els tres anys del programa. La mateixa consideració hauria de ser vàlida per als serveis. 
 
La comissió també acorda les consideracions generals d'execució del programa: 



 
1 - Es crearan analítiques finalistes (tributant IVA o no, depenent del cas) 
2 - Si dos mesos després de concedida l'analítica no s'ha gastat, l'assignació revertirà al VR. 
3 - No es poden fer intercentres amb aquestes analítiques, a excepció que l'adjudicatari 
hagi realitzat ja l'adquisició del portàtil. 
 
Vists els llistats que s’han presentat de la següent manera: 

— Llistat concedits a directors departaments, serveis, etc. 
— Llistat concedits grups d’investigació 
— Llistat no concedits grups d’Investigació 
— Llistat anul·lades i no prioritzades 

 
La comissió considera correctes las mesures aplicades i acorda enviar al Consell de 
Direcció per a la seva ratificació les llistes elaborades en tres grups:  

— Concedits a directors departaments, serveis, etc. 
— Concedits per investigadors per ordre alfabètic 
— No concedits per ordre alfabètic i amb el motiu de la denegació. 

 
 
S'acaba la sessió a les 11,50 hores del dia 27 d’abril de 2005. 
 
 
Francisco Muñoz,        Pedro Montoya, 
 
 
 
 
 
Josep Lluis Ballester,       Gabriel Fontanet, 
 
 
 
 
 
Gemma Turnes,       M. Àngels Oliver, 
 


