
. Universitat de les
¡lles Balears

A les 12 hores de dijous, cha 11 d’abril de 2013, es reuneix la Comissió Avaluadora de l’OSR (despatx
de la directora de I’OSR) amI, el segflent ordre del dia:

1. Aprovació de ¡‘acta de la sessió anterior.
2. Ajuts a publicacions.
3. Avaluació sol licituds ajuts a la realització de congressos.
4. Avaluació sollicituds professors convidats pci segon semestre de I’any 2013.
5. Afers de trámit.

Hl 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 Pedro J. Montoya, professor del departament de Psicologia
El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clássica
El doctor Joan 3. Fornós, director de Promoció de la Recerca
La senyora Angeis Oliver, cap de Secció
El senyor Xavier Saivá, cap de Secció

Desenvolupament de la sessió:

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

2. Ajuts a publicacions.

S’avaiuen les sollicituds d’ajuts a la publicació ¡ difusió de la investigació números 27 i 28 de 2012, 1
el números 1 i 2 de 2013 que han estat revisades ¡ avaluades favorablement.

Les sollicituds avaluades queden de la següent manera:

La Comissió establí acceptar com a propis als membres del grups de recerca de la UIB, encara que
aquests no siguin membres del personal docent i investigador de la UIB.

)

Núm. Nom Centre Revista Dotació

272012 Escribá Ruiz Pablo Biologia Autophagy 96,53

Biología Fonamental Molecular Nutrition
28 2012 Sanchez Roig Joana 1 Ciéncies de la Salut & Food Research 400,00

Biologia Fonamental
1/20 13 Tur Marí Josep A. ¡ Ciéncies de la Salut Plos One 400,00

Applied Physics
2/2013 Torrens Serra Joan Física Letters 54,25



3. Avaluació sol-licituds ajuts a la realització de congressos.

Un cop avaluades les sollicituds, segons s’estableix a l’Acord normatiu 6561 (FOU número 233, de
19 de març de 2004), la Comissió decideix avaluar favorablement les següents ajudes, amb les
quantitats que s’especifiquen:

Departament/
Investigador/a Institut Títol Dotació €

Pedagogia i 1.395,00
Xavier Motilla Salas Didáctiques Freinet, histária i modemitat

Específigues
V Congreso Español del Derecho 3.000,00
de Insolvencia y IX Congreso delPetra Ma Thomás Puig Dret Privat
Instituto Iberoamericano de
Derecho Concursal
Mechanisms of AntimicrobialSebastián Alberti Serrano IUNICS 3.000,00
Resistance: A practical approach
Celebrating and Enhancing the 3.000,00

Catalina N. Juaneda Tourism Knowledge-based
Economia Aplicada Platform: A Tribute to JafarSampol

Jafari
IV International Symposium for 3.000,00

Carolina Sitges Quirós ]UNICS the Study of Chronic Pain and
Fibromyalgia
Total 13.395,00

El professor Pedro 1. Montoya, s’absté de pronunciament i de votació quan la Comissió avalua la
solO licitud feta perla professora Carolina Sitges Quirós.

Així mateix s’informa a la Comissió que la doctora Laura Camargo va interposar un recurs d’alçada
davant la Rectora front a la decisió de la Comissió de no subvencionar la seva sollicitud de Jornadas
de Lingüística 2012. L’esmentat recurs d’alçada es va resoldre favorablement a la doctora Camargo,
per la qual cosa l’activitat va esser finalment finançada amb les caracterfstiques següents:

Laura Camargo1 Filologia Espanyola, Jornadas de Lingüística 300,00 euros
Fernández Moderna i Clássica

S’informa també que s’ha canviat el procediment de notificació de les ajudes, establint un període de
10 dies per fer al’legacions a la decisió presa i notificada als interessats.

4. Avaluació sollicituds professors convidats pel segon semestre de l’any 2013.

La Comissió, un cop avaluades les sollicituds segons s’estableix a l’Acord normatiu 6381 (FOU
número 226, de 14 de novembre de 2003), decideix avaluar favorablement les peticions de la llista que
s’adjunta (acceptació, denegació i les seves causes, 1 puntuació). Aquesta llista está elaborada en base
als barems establerts a l’Acord normatiu 8796. Aquelles sollicituds avaluades favorablement i que
sigui per a l’estada d’investigadors provinents de paísos com Argentina, Méxic, Rússia o Alemanya,
podran esser finançades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el marc del Programa Campus
d’Excelléncia Internacional.

Referent a la interpretació del punt 5.1, de l’article 9 de l’Acord normatiu 8796, de dia 30 d’octubre de
2008, la Comissió considera que la puntuació deS o 10 punts que es pugui atorgar s’ha de fer sempre i



quan tant l’investigador sollicitant com I’investigador a convidar siguin les mateixes persones en totes
les sol licituds.

5. Torn obert de paraula. No hi ha preguntes.

1 sense més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 14.30 hores.

Xavier Salvá,

Balbina




