
Universitat de les
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Oficina de Suport a la Recerca

A les 12,30 hores del dia 12 de maig de 2014 es reuneix a reuneix a lOfleina de Suport
a la Recerca (Son Lledó) la Comissió Avaluadora de I’OSR, per avaluar les sollicituds
presentades a la convocatória de 21 de gener de 2014 al programa Pont d’ajuts a grups
de recerca per a la realització de projectes d’investigació, amb el patrocini i finançament
de l’Obra Social la Caixa.

Estan presents a la comissió:

Dr. Jaume Carot Giner, Vicerector d’Investigació i Postgrau
Ira. Pilar Andrés Benito
Dr. Josep Lluis Ballester Mortes
Dr. Joan Fornós Astó
Dra. Balbina Nogales Fernández, directora de l’OSR

Excusa l’assisténcia el Dr. Jaume Garau Amengual.

S’han presentat 16 soPlicituds, de les quals 15 van ser fetes mitjançant l’aphcacio
telemática com especificava la convocatória, i una es va presentar sense complir aquest
requisit de la convocatória.
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Núm. Investigador soFlicitant Grup de recerca

1 CarIes Manera Erbina Estudis dhistória económica

2 Regina Alemany Alonso Investigació clínica i traslacional

3 Jose Luis Groizard Cardosa Recerca en Economia Internacional

4 Angel Terrón Homar Química bioinorgánica i biorgánica

5 Eugenio Garcia Moreno Enginyeria electrónica
Lógica borrosa 1 fusió de la informació

6 Gaspar Mayor Forteza (LOEFI)

7 Susana Esteban Valdés Neurofisiologia

1



8 Sebastiá Galmés Obrador Enginyeria del rendiment

9 Gabriel Olmos Bonafé Neurobiologia cellular
Mateu Servera Barceló (Gloria García de la

10 Banda) Desenvolupament i psicopatologia
Competitivitat, medi ambient 1 turisme

11 Javier Rey- MaquieiraPalmer COMET

12 Carlos Otero Arean Química inorgánica
Enginyeria de l’edificació i la gestió

13 Victor Martínez MolI energética
Investigació en desenvolupament,

14 Daniel Adrover Roig educació i llenguatge
Perspectives históriques sobre textos i

15 Andrés Enrique Arias discurs
)

-- Cristina Nicolau Llobera

La soF licitud de la professora Cristina Nicolau Llobera queda denegada per no complir
el requisit de presentar la soFlicitud mitjançant l’aplicació telematica, tal com marcava
la convocatória.

Es revisen les 15 soFlicituds admeses tenint en compte els criteris fitxats a la cláusula
cinquena de la convocatória:

a) Es valorará positivament que el grup hagi presentat projectes a convocatóries
competitives d’altres institucions públiques o privades i no hagi obtingut
finançament per raons de prioritat económica.

b) Es considerará l’informe emés per la comissió d’avaluació del projecte o
projectes denegats.

c) Es valorará positivament la proporció entre els objectius i el cost del projecte
d) Es valoraran la viabilitat i l’ajust económie del projecte.
e) Es valorará la rendibilitat científica que permeti consolidar la línia de recerca.

O Es valorará l’historial cientificotécnic de l’equip investigador, de manera
particular la producció científica al llarg del període de temps en qué el grup no
ha gaudit de cap finançament. La valoració es fará basant-se en els currículums
deis investigadors participants. Aquests currículums s’obtindran directament de
la base de dades GREC.

La comissió adjudica provisionalment eis ajuts després de efectuar les valoracions
pertinents. La decissió de la CAOSR, juntament amb la informació relativa a les
soliicituds i procés d’avaluació, es posa a disposició de la senyora Maria Inmaculada
Jiménez González, representant de l’Área de Ciéncia i Medi Ambient de la Fundació “la
Caixa”, que la ratifica.it
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La resolució definitiva deis projectes subvencionats és la següent:

Num. Investigador so[licitant Concedit
12 Carlos Otero 3.600
6 Gaspar Mayor 3.000
15 Andrés Enrique 4.000
11 Javier Rey-Maquieira 3.000
5 Eugeni García 2.500
7 Susana Esteban 4.000
2 Regina Alemany 4.000
9 Gabriel Olmos 4.000

S’acaba la sessió a les 15,10 hores de dia 12 de maig de 2014.

Josep Liuis Ballester,

Balbina Nogales,

u—, ~fi.fr

ilar ndrés,

Joan Fo


