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Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 12 hores de dilluns, dia 25 dejuny de
2012, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR amb el següent ordre del día:

-e
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Ajuts a publicacions.
3. Ajuts per a la realització de congressos.
4. Avaluació programajoves doctors convidats pci segon semestre de l’any 2012.
5. Avaluació programa t~cnics a grups de recerca finançats per la UIB.
6. Afers de trámit.

Hi assisteixen els membres següents:

La doctora Gemma Turnes, Vicerectora d’Investigació, que actua com a presidenta
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 Joan J. Fornós, director de Promoció de la Recerca
La senyora Angels Oliver, cap de Secció
El senyor Xavier Salvá, cap de Secció

El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clássica, excusa
la seva preséncia. El doctor Pedro J. Montoya, professor del departament de Psicologia, excusa la seva
preséncia.

Desenvolupament de la sessió:

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

S’avaluen les sollicituds d’ajuts a la publicació i diflisió de la investigació. Primerament es considera
la petició del professor Víctor Martínez Eguiluz que, a l’anterior reunió de 24 d’abril, la factura de la
sollicitud (1 2012) que va presentar, es va considerar com a total de la publicació i se Ii va descomptar
la part proporcional de professor que no eren de la UIB, quan en realitat la factura únicament era de la
part que pertanyia a la UIB. Per aixé, ara se Ii autoritza la diferéncia (121,47€), que no se Ii va aprovar
arnb anterioritat. Després es passa avaluar les sollicituds pendents, (de la 72012 a la 13 2012). Les
sollicituds han estat revisades i d’acord amb la normativa vigent han estat avaluades favorablement,
quedant de la següent manera:

Núm. Llinatge Centre Publicació Quantitat

1/2012 Martínez Eguíluz Víctor IFISC Plos One 121,47
Tissue Engineering

7/2012 Monjo Cabrer Marta IUNICS Part A 158,02 —

Infermeria i
8/20 12 Bennásar Veny Miquel Fisioterápia Plos One 228,29

9/2012 Hernández Garcia Emilio IFISC Physical Review E 400,00
Biologia
Fonamental i

10/2012 Roca Salom Pilar Ciéncies de Cdl Physiol Biochem 360,00
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2. Ajuts a publicacions.



la Salut

British Journal of
II 2012 Fernández De Mattos Silvia IUNICS Haematolo 124,52

Biologia
Fonamental i Joumal of Clinical
Ciéncies de Endocrinology &

12/2012 Priego Cuadra Teresa la Salut Metabolisrn 67,86
Psychosomatic

13/20 12 Montoya Jiménez Pedro J. IUNICS Medicine 212,09

Es comenta que és necessari que a les publicacions s’especifiqui clarament que són de la Universitat de
les Illes Balears. S’acorda enviar un correu electrónic per recordar que les publicacions que han estat
presentades per membres deis instituts mixtes de la UIB, han de declarar expressament que pertanyen a
la Universitat de les Illes Balears, del contrari no seran admeses a participar del programa d’ajuts a la
publicació i diflisió de la investigació.
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3. Ajuts per a la realització de congressos. Després de la comprovació del compliment deis requisits de
les sol licituds presentades, s’aprova la llista que s’adjunta a aquesta acta.

Departament/ Dotació en
Investigador/a Institnt Titol euros

Bru Martínez, Lluís Economia de PEmpresa VIIth Internacional Business
Economics Workshop 1.500

Calafat Vila, Filologia Catalana i
Rosa M. Lingüística General Jornades de Ciéncia i Terminologia

1.500

Ramis Noguera, Climent Física l4th Plinius Conference and Medex
Final Conference 3.000

Serra Cantallops, Antoni Economia de ¡Empresa XXIV Congreso Nacional de
Marketing Aemark 1.500

Tarabini-castellani Aznar,
Margarita Dret Públic Reforma Laboral de 2012 1.500

Total 9.000

4. Avaluació prograniajoves doctors convidats pel segon semestre de l’any 2012. La Comissió, un cop
avaluades les sollicituds segons s’estableix a la convocatória de dia 21 de maig de 2012, decideix
avaluar favorablement les següents peticions:

Dotació total
Convidat (en euros)

Laura Hinojosa Reyes Universidad Autónoma de Nuevo León (Méxic) 3.068,81

Konstantin Pichugin Institut of Physics (Rússia) 4.000,00

Facundo Luna Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) 2.333,32

Marco Polin Universitat de Cambridge (Regne Unit) 1.354,83
1.399,99

Jukka-Pekka Onnela Universitat d’Harvard (EUA)

Lindomar Portugal Universidad Federal de Bahía (Portugal)
3.935,48

Centre
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Així mateix la comissió decidí no proposar l’aprovació per part del Conseil de Direcció deis següents
sol~ licitants:

- Angela Hof, per bayer llegit la tes~ doctoral en el 2005, per la qual cosa no compleix el que s’especifica al
punt 1 de la convocatória.

- Rosario Pozo, per no complir amb el que s’especifica en el punt 1 de la convocatória, en concret (...que
facin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers).

5. Avaluació programa técnics a grups de recerca flnançats per la UIB.

S’adjunta a aquesta acta la llista prioritzada amI, les puntuacions obtingudes. Aquesta llista es traslladará a la
Comissió d’Investigació, que es reunirá de forma extraordinária en data 26.7.2012, ¡ que és la competent per
atorgar les places.

6. Torn obert de paraula. Ningú fa ús del torn obert de paraula.

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

Gemma

~L.Balleser

Ángels Oliver,

Grup investigador Responsable Puntuació

Bioquímica, biologia molecular, nutrició i Andreu Palou 15,00
biotecnologia
Tecnologies marines, oceanografía operacional i Joaquim Tintoré 9,03
sostenibilitat
Educació i ciutadania Francesca Salvá 8,17
Física experimental de sistemes complexos ¡ngo Fisher 7,88
Tecnologies de la informació muitimédia Antoni Bibiloni 7,83
Enginyeria agroalimentária Carme Rosselló 7,58
Meteorologia Climent Ramis 7,20
Relativitat i cosmologia Caries Bona 6,16

Llista cofinançament técnics a gru is de recerca


