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Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 12 hores de dimecres, dia 19 de
novembre de 2014, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR amb el següent ordre del día:

Hl assisteixen els membres següents:

El doctor Jaume Carot, Vicerector d’lnvestigació i Postgrau, que actua com a president.
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 Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clüssica.
El doctor Joan .J. Fornós, director de Promoció de la Recerca.
La senyora Angels Oliver, cap de Secció.
El senyor Xavier Salva, cap de Secció.

La doctora Pilar Andrés, professora del departament de Psicologia, excusa la seva preséncia.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Després de totes les modificacions sol licitades i esmenades als punts 3 (Avaluació grups de recerca de
la UIB) i 4 (Ajuts a la realització de congressos), l’acta s’aprova en data 30.1.2015.

1. Ajuts a publicacions

S’avaluen les sollicituds d’Ajuts a la Publicació Difusió de la Investigació. Els números el 27,32,33
i 3431 de l’any 2014. L’avaluació queda de la següent manera:

?i~úm. Llinatfld t ~1S~ ~ ~f4t~’ ~
IEEE Journal of

Ciéncies Biomedical and Health
27/2014 Jaume Capó Antoni Matemátiques Informatics 194,10

Biologia
Fonamental 1 Physiological

32/2014 Tur Marí Josep A. Ciéncies de la Salut Genomics 201,66

33/2014 Cesan Aliberch Eduard Física Entropy 400,00
Infermeria i

34/2014 Bennásar Veny Miguel Fisioterápia Gaceta Sanitaria 136,13

TOTAL 931,89



2. Avaluació grups de recerca de la UIB

Revisades les 166 sol’licituds iniciades sobre grups de recerca, s’han pres les decisions següents:

a) Aprovar les 62 sol licituds presentades en temps i forma.
b) Anul lar, per defectes de forma, 66 sollicituds.
e) Enviar comunicació escrita als investigadors responsables de 38 sollicituds sobre la necessitat

d’actualitzar el GREC d’alguns membres o de fer la petició del servei per part d’alguns membres; la
falta de firmes d’alguns deIs membres i/o collaboradors; la incompatibilitat o el no compliment de la
normativa; i que aquesta situació s’ha de subsanar.

d) Acceptar les al legacions del doctor Miquel Antoni Beltran, el doctor Jaume Garau i el doctor
Gaspar Mayor per poder incorporar nous membres al seu grup fora de termini mitjançant
comunicació de necessitat de fer la sollicitud telemática dins del període d’esmenes.

e) Comunicar d’ofici als investigadors responsables deIs 6 grups que no compleixen amb la normativa.
1) Canviar d’ofici la categoría d’aquells membre que segons la nova normativa només poden ser

col laboradors.

Per fer totes aquestes esmenes s’ha establert un període d’esmenes fins al 5 de desembre de 2014.

Una vegada acabat aquest període d’esmenes i rebudes les sol licituds adients, s’han aprovat aquelles
que compleixen amb la normativa.

Advertits d’un error administratiu a la tramitació de la composició del grup del Dr. Francisco José
Casadesús Bordoy, es comunica a l’investigador responsable que disposa d’un termini excepcional
de 15 dies (fins al 31 de gener de 2015) per corregir la composició del seu grup de recerca.

Una vegada rebuda la sol licitud adient durant aquest període d’esmenes, s’ha aprovat la modificació
d’aquest grup.

Referent al punt d), el professor Jaume Garau es va abstenir.

3. Ajuts a la realització de congressos

Avaluades les sollicituds presentades, la Comissió decideix avaluar positivament les següents
peticions:

Dotació enInvestigador/a Departament / Institut Títol
euros

Cifre Llompart, Josep Biologia 54 Reunión Científica de la 1.500,00SEEP
Global and Regional Sea LevelMarcos Moreno, Marta IMEDEA 3.000,00
Variability and_Change

Sánchez Martín, David JFISC 2nd Quantum Thermodynamics 3.000,00Conference
Torres Man, Francesc Filosofia i Treball Social III Congrés Catalá de Filosofia 1.500,00

Vallespir Soler, Jordi Pedagogia Aplicada i Familia i Escola: de la 1.500,00Psicologia de lEducació participació a la pollaboració
Ambassadors who did not go to

Ciéncies Histériques i Rome: intercambios 1.500,00García Riaza, Enrique Teoria de les Arts diplomáticos en las periferias de

Grecia_y_Roma

TOTAL 12.000,00€



La Comissió considera que, un cop avaluada la informació presentada a la sollicitud, desestimar les
següents peticions:

Investi2ador/a Títol Motiu
Borrás Sansaloni, II Jornadas de Presentación No compleix els requisits establerts a l’article 1 de
Maria del Carmen de Entidades colaboradoras l’Acord Normatiu 10988 del día 9 de maig de 2014,

del Practicum de la Facultad “2. En cap cas no poden ser objecte de finançament
de Psicología a través d’aquest programa activitats de caire

docent o divulgatiu adreçades a alumnes de grau o
máster o al públic en general. Tampoc no poden
finançar-se les activitats formatives, transversals o
especifiques previstes dins els programes de
doctorat de la UIB.”

Zaforteza óth in Sickness and in Segons el pressupost presentat l’import d’entrades i
Lallemand, Concha Health Conference sortides está equilibrat, per tant la concessió de

l’ajut donaría lloc a superávit, el qual segons l’art. 6
de de l’Acord Normatiu 10988 del día 9 de maig de
20 14, s’hauria de retornar.

Referent a al sollicitud del doctor Joan Rosselló, la comissió, un cop revisat el corresponent
pressupost presentat decideix concedir el següent:

No hi ha temes a tractar.

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

No obstant l’anterior, en data 15.1.2015 renúncia a l’ajut.

4. Afers de trámit

Jaum Carot, Balbina Nogales,

‘o

Angels


