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Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 11.30 hores de dimecres, dia 21 de
novembre de 2011, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Ajuts a publicacions
3. Modificacions grnps de recerca
4. Ajuts per a la realització de congressos
5. Afers de trámit

Hi assisteixen els membres següents:

La doctora Gemma Turnes, Vicerectora d’Investigació, que actua com a presickntá’~ 1
La doctora Balbina Nogales, directora de l’OSR, que actua com a secretária —

El doctor Josep Lluís Ballester, professor del departament de Física
El doctor Pedro J. Montoya, professor del departament de Psicologia
El doctor Joan 3. Fornós, director de Promoció de la Recerca
El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clássica
La senyora Angels Oliver, cap de Secció
El senyor Xavier Salvá, cap de Secció

Pel punt 3 entra a informar la senyora Immaculada Sans.

Desenvolupament de la sessió:

1. Un cop constituida la Comissió, es passa a la lectura de l’acta de la sessió anterior que s’aprova
per unanimitat.

2. Ajuts a publicacions.

Únicarñent s’ha presentat una sola soPlicítud, la número 23/2011 de Joan Pons de I’]2VIEDEA. La
factura presentada está adreçada amb un dF que no és el de la lijE, per la qual cosa no pot esser
aprovada per la comissió. A més, no pot presentar la documentació comptable del pagament per la
ma
També es presenta una consulta feta per Antoni Sureda, professor del departament de Biología
Fonamental i Ciéncies de la Salut, per la qual u han ofert realitzar un capítol de llibre per l’any 2012,
peró s’especifica que el llibre és en format “open acces’ ¡ per tant si el capítol és acceptat s’ha de fer un
pagament entorns als 500€. Demana si és possible accedir a l’ajut. En un primer moment se Ii va
contestar que no hi podía accedír, ja que és un capítol de llibre i no forma part del que es pot finançar
amb aquests ajuts segons la normativa. La comissió després d’estudiar-ho de nou es ratifica en la seva
posíció inicial.

3. Modificacions grups de recerca.

Revisades les 114 sol1icituds presentades sobre grups de recerca, s’han pres les decisions següents:

- Aprovar les 34 sollicituds presentades en temps i forma.
- Anul~lar, per defectes de forma, 35 sollicituds.
- Enviar comunicació escrita als investigadors responsables de 45 sol~licituds sobre la necessítat

d’actualitzar el GREC, o de fer la petició del servei per part d’alguns membres; la falta de firmes
d’alguns deis membres ib col laboradors; la incompatibilitat o el no compliment de la normativa;
í que aquesta situació s’ha de subsanar.



- Canviar d’ofici la categoria d’aquells partiéipants que, segons la nova normativa, només poden ser
coi laboradors.

Per fer totes aquestes subsanacions s’ha establert un periode fins al 14 de desembre de 2011.

4. Ajuts per a la realització de congressos. S’aprova la llista que s’adjunta a aquesta acta. El doctor
Fornós s’absté d’emetre una valoració quan es tracta la sol licitud de la qual elI és el responsable.

5. Torn obert de paraula. Ningú fa ús del tom obert de paraula.

¡ sense més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 14 hores.

Gemm?,Tumes,

Annex. Llista sol licituds per a la realització de congressos.

Investigador/a Departamentflnstitut Títol Dotació en
euros

Bibiloni ColI, Ciéncies Matemátiques i IV Congrés de Televisió Digital 1.500,00
Antoni Informática Interactiva
Comas Rubí, Pedagogia i Didáctiques Plataformes Socio-Culturals i 954,00
Francesca Especifiques Identitat Nacional
Fornós Astó, Joan Ciéncies de la Tena Sea Level Changes into MisS: 3.000,00
J. From Observations to Predictions

Internacional Workshop
Ramon Juanpere, Biologia XVI Reunión de Mejora Genética 1.500,00
Misericórdia Animal
Toral Garcés, IFISC Fises2Ol2 1.500,00
Raúl
TOTAL 8.454,00


