
 

 

Universitat de les  

Illes Balears 

Oficina de Suport a la Recerca 

 
Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears (Son Lledó), quan són les 10.30 hores de dilluns, 
dia 29 de març de 2004, i atenint-se al que s’estableix als articles 2 i 7 de l’Acord normatiu número 
6561, de dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19 de març de 2004) pel qual s’aprova el 
programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB, es reuneix la Comissió Avaluadora de 
l’OSR per tal d’avaluar les sol·licituds que s’han fetes. 
 
A petició de la Directora de l’OSR, i amb l’acceptació dels membres de la Comissió, s’acorda 
també examinar les al·legacions dirigides al Rector que feren els doctors Ángel Vázquez i Jordi 
Pericàs referents a la denegació de l’ajud per a la realització de projectes propis de la UIB 
(Resolució del Rectorat del dia 17 de desembre de 2003). 
 
Aquesta Comissió està formada pels membres següents: 
 
 El Vicerector d’Investigació i Política Científica, que la presideix. 
 La Directora de l’OSR, que actua com a Secretària. 
 El doctor Josep Ll. Ballester Mortes, del departament de Física. 
 El doctor Pedro J. Montoya Jiménez, del departament de Psicologia. 
 El senyor Xavier Salvà, cap de Secció del Rectorat, que actua amb veu i sense vot. 
 
A aquesta reunió el Vicerector d’Investigació i Política Científica, excusa la seva presència. 
Hi assisteix la doctora Mercè Gambús, convidada per la Comissió que, donada la seva condició de 
Vicerectora, es considera que pot actuar com a presidenta. 
 
Un cop constituïda la Comissió, es passa a l’anàlisi de les sol·licituds que s’han fetes, a 26 de març 
de 2004, i que són les següents: 
 
Títol Professor/a Petició 

First International Conference on Cooperative Design,  
Visualization and Engineering (CDVE'2004) 

Yuhua Luo 15.000 euros 

AMDO2004 (Third International Workshop on Articulated  
Motion and Deformable Objects) 

Francisco J. Perales 3.000 euros 

5Th Workshop Mechanisms of Antimicrobial Resistance.  
A Practical Approach 

Sebastià Albertí 3.000 euros 

Conference on Economic Design Daniel Cardona 3.000 euros 
I Jornades d'Economia del Turisme Eugeni Aguiló 2.250 euros 
International Workshop Neuroscience of Cognitive Aging Francisco Barceló 3.000 euros 
HYDROPTIMET-Workshop INTERREG III B Romualdo Romero 3.000 euros 
Seminario sobre Estructuras de Hormigón. Aspectos  
Tecnológicos y de Innovación y Obra Pública 

Antoni Cladera 1.385 euros 

III Seminari sobre Comunicació Referencial:  
Comunicació i Llenguatge Intern 

Josep A. Pérez 1.500 euros 

 
Un cop avaluades les sol·licituts, es decideix el següent: 
 
1. Concedir l’ajud sol·licitat, amb la dotació màxima, a: 



 
 
 
Títol Professor/a Concessió 

International Workshop Neuroscience of Cognitive Aging Francisco Barceló 3.000 euros 
 
2. Concedir l’ajud sol·licitat, amb la dotació màxima, a la llista que a continuació s’especifica. 
Aquest ajud es condiciona a que els professors enviin la documentació relativa a les sol·licituts i les 
concessions que hagin demanat o obtingut d’altres institucions públiques o privades per fer 
l’activitat que sol·liciten a la data de presentació de la instància. 
 
Títol Professor/a Concessió 

First International Conference on Cooperative Design,  
Visualization and Engineering (CDVE'2004) 

Yuhua Luo 3.000 euros 

AMDO2004 (Third International Workshop on Articulated  
Motion and Deformable Objects) 

Francisco J. Perales 3.000 euros 

5Th Workshop Mechanisms of Antimicrobial Resistance.  
A Practical Approach 

Sebastià Albertí 3.000 euros 

Conference on Economic Design Daniel Cardona 3.000 euros 
I Jornades d'Economia del Turisme Eugeni Aguiló 1.500 euros 
 
3. Concedir l’ajud sol·licitat, amb una dotació inferior a la que s’estableix a l’Acord normatiu 6561, 
del dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 233), a la llista que a continuació s’especifica. Aquest 
ajud es condiciona també a que els professors enviin la documentació relativa a les sol·licituts i les 
concessions que hagin demanat o obtingut d’altres institucions públiques o privades per fer 
l’activitat que sol·liciten a la data de presentació de la instància. 
 
HYDROPTIMET-Workshop INTERREG III B Romualdo Romero 1.155 euros 
Seminario sobre Estructuras de Hormigón. Aspectos  
Tecnológicos y de Innovación y Obra Pública 

Antoni Cladera 1.385 euros 

III Seminari sobre Comunicació Referencial:  
Comunicació i Llenguatge Intern 

Josep A. Pérez 1.200 euros 

 
La dotació referent a l’acció proposada pel doctor Romualdo Romero és de 1.155 euros perque se li 
aplica el que diu l’article 4 de l’Acord normatiu 6561, del dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 
233) que fa referència a que “En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30% del 
pressupost total de l’activitat”. En aquest cas el pressupost total de l’activititat és de 3.850 euros. 
 
La dotació referent a l’acció proposada pel doctor Antoni Cladera és de 1.385 euros perque és el 
que ell va sol·licitar. 
 
La dotació referent a l’acció proposada pel doctor Josep A. Pérez és de 1.200 euros perque se li 
aplica el que diu l’article 4 de l’Acord normatiu 6561, del dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 
233) que fa referència a que “En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30% del 
pressupost total de l’activitat”. En aquest cas el pressupost total de l’activititat és de 4.000 euros. 
 
Es delega en la directora de l’OSR perque decideixi si la documentació enviada és la que pertoca. 



 
 
 
 
 
Quant el tema de l’examen de les al·legacions que feren els doctors Ángel Vázquez i Jordi Pericàs 
referents a la denegació de l’ajud per a la realització de projectes propis de la UIB, la Comissió, un 
cop estudiades les al·legacions que feren els professors, decideix el següent: 
 
Recurs al Rector presentat pel doctor Ángel Vázquez (registre d’entrada als Serveis Centrals de la 
UIB número 1735, de 8 de març de 2004): s’informa desfavorablement perque la proposta que fa el 
doctor Vázquez, suprimir del projecte a persones que participen a altres projectes que reben 
finançament intern o extern a la UIB, suposa una modificació substancial del projecte presentat. 
 
Recurs al Rector presentat pel doctor Jordi Pericàs (registre d’entrada als Serveis Centrals de la UIB 
número 1663, de 5 de març de 2004): s’informa desfavorablement perque la proposta que fa el 
doctor Pericàs, suprimir del projecte a persones que participen a altres projectes que reben 
finançament intern o extern a la UIB, suposa una modificació substancial del projecte presentat. 
 
Recurs al Rector presentat pel doctor Jordi Pericàs (registre d’entrada als Serveis Centrals de la UIB 
número 1664, de 5 de març de 2004): s’informa desfavorablement perque la proposta que fa el 
doctor Pericàs, suprimir del projecte a persones que participen a altres projectes que reben 
finançament intern o extern a la UIB, suposa una modificació substancial del projecte presentat. 
 
La Comissió decideix no subvencionar les reunions de treball vinculades a projectes d’investigació 
coordinats. 
 
Finalment la Comissió proposa que el Consell de Direcció es planteji canviar un aspecte de la 
normativa sobre el programa d’ajuds a la realització de congressos a la UIB. Es planteja que per a 
poder optar a aquests ajuds, abans el professor responsable ho hagi sol·licitat al Ministeri de Ciència 
i Tecnologia o al Govern Balear, en qualsevol convocatòria pública, independentment que li 
concedeixin o no. 
 
Sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12 hores. 
 
La doctora Mercè Gambús, La doctora Gemma Turnes, 
 
 
 
 
El doctor Josep Ll. Ballester, El doctor Pedro J. Montoya, 
 
 
 
 
El cap de Secció, 
 
 
 
 
Xavier Salvà 


