
Universitat
de ~es Illes Balears

Al rectorat deja Unjversitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 10 hores de dijous, dia 20 d’octubre
de 2016, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR ami, el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Ajuts a publicacions.
3. Professors convidats pel primer semestre de l’any 2017.
4. Avaluació sol~licituds d’ajudes a la mobilitat de l’Obra Social de La Caixa
5. Afers de trümit.

Hi assisteixen els membres segtlents:

El doctor Jaume Carot, Vicerector d’Investigació i Postgrau, que actua com a president.
El doctor Victor Homar, director de 1’OSR, que actua com a secretan.
El doctor Josep Lluis Ballester, professor del departament de Física.
La doctora Pilar Andrés, professora del departament de Psicologia.
El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clássica.
La doctora Yolanda González, professora del departament de Ciéncies Matemátiques i Informática.
El senyor Xavier Salvá, cap de Secció.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

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

2. Ajuts a publicacions

S’avaluen les sollicituds d’ajuts a la publicació i difusió de la investigació. Totes les sol~licituds
presentades són aprovades donat que compleixin els requisits per a obtenir l’ajud. S’adjunta a aquesta
acta la relació d’ajudes concedides i la quantitat atorgada.

El doctor Ballester s’absté a l’hora de valorar la sol licitud presentada per ell.

3. Professors convidats pel primer semestre de l’any 2017

La Comissió, un cop avaluades les sollicituds amb els criteris estableas a l’Acord normatiu 6381
(FOU número 226, de 14 de novembre de 2003) i a la convocatária de dia 1 de setembre de 2016,
decideix avaluar favorablement totes les sollicituds que s’adjunten a aquesta acta.

L’avaluació s’ha fet amb el criteri establert a la convocatória i aprovat per la Comissió Avaluadora de
I’OSR en la reunió del 6 d’abril de 2016.

El doctor Ballester s’absté a l’hora de valorar la sollicitud presentada per ell mateix i que fa referéncia
a Marcel Goossens.



La sollicitud d’lris Hendriks anirá associada a l’IMEDEA enlloc d’anar associada al departament de
Biologia.

4. Avaluació soFlicituds d’ajudes a la mobilitat de l’Obra Social de La Caixa

En relaejó a la convocatória d’ajudes a la mobilitat de l’Obra Social de La Caixa de 23 de setembre de
2016, la CAOSR avalua les sollicituds presentades fins a la data de la reunió aplicant cls criteris
establerts als punts 2 i 5 de la convocatória. S’adjunta la relació d’ajuts concedits (ajuts tipus a i b). Les
sollicituds que a aquesta reunió no s’han considerades es tomaran a avaluar a la següent reunió
d’avaluació.

5. Afers de trámit

No es tracten afers de trámit.

1 sense més assyrnptes a tractar, la sessió finalitza a les 14.00 hores.

~ma

Taunie Garau,



Nacional /
Núm. SoI•licitant internacional Cost publicació Dotaclá soHicitada Total membres Membres UIB Dotació máxima DOTACIÓ CONCEDIDA

49 Joan Ribot 50% 1.341,78 670,89 6 6 670,89 400,00
50 Fernando Calve 50% 1.165,00 582,50 3 2 388,33 388,33
51 Jordi Lalucat 50% 2.178,00 1.089,00 16 7 476,44 400,00
52 iosep L Ballester 50% 202,21 101,11 4 2 50,55 50,55
53 David Sánchez 50% 1.326,00 663,00 3 3 663,00 400,00
54 Víctor M. Eguiluz 50% 1.165,00 582,50 4 1 145,63 145,63



Professors convidats primer semestre de 2017

Convidat Departament / lnstitut lnstitució País NjveIl lnici previst Final previst Dotació máxima
Miroslav Macka Química UniversityofTasmania Austrália CU 1 de maigde 2017 22 de maig de 2017 2.147,31
Sergio Ferreira Química Universidade Federal da Babia Brasil CU 1 de maig de 2017 21 de maig de 2017 2.049,70
Marce! Goossens Física Centre for Mathematical Plasma Astrophysics Bálgica CU 6 de febrer de 2017 4 de març de 2017 2.875,86
Celine Scornavacca Ciáncies Matemátiques i Informática ISE-M França TU 23 dejuny de 2017 17 dejuliol de 2017 2.000,00
Dieter WoIf Química Alfred Wegener Institute Alemanya CU ¡3 de febrer de 2017 5 de març de 2017 2.217,02
Victor A. L’Vov Física Taras Sevchenko University Ucratna CG 15 de maig de 2017 30 dejuny de 2017 4.685,03
Konstantin Pichugin Física Institute of Physics Rússia TU 24 d’abrií de 2017 31 de maigde2ol7 3.026,38
Roger Karlsson Biologia Sahlgrenska Uníversity Hospital Suécia TU 6 de març de 2017 9 dabril de 2017 2.794,19
Jan Scott MacKenzie Ciéncies Matemátiques i Informática York University Canadá TU 1 de març de 2017 30 d’abril de 2017 4.907,64
Prashant Sardeshmukh Física NOAA-Boulder EUA CU 21 de maig de 2017 II dejuny de 2017 2.183,09
Ad Reniers [MEDEA TU Delfi Holanda CU 29 dabril de 2017 19 de maig de 2017 2.056,21
Christian Van den Broeck IFISC Hassel Universily Bélgica CU 9 dejuny de 2017 30 dejuny de 2017 3.448,70
Toshikazu Nisliida Física University of Florida EUA CU 1 dejuny de 2017 15 dejuliol de 2017 4.489,82
GilbertCompo Física NOAA-Boulder LIlA CU 1 dejuny de 2017 3ødejunyde2ol7 3.025,75
Richard Wilson Ciéncies Matemátiques i Informática University of York Regne Unit CU 20 de febrerde 2017 lO dabril de 2017 5.006,90
Oshin Vartanian Psicologia Defence Research and Development Canada Canada TU 3 d’abril de2017 1 dejuny de 2017 4.825,85
Kenny Coventry Filologia Espanyoía, Moderna i Clássica University of East Anglia Regne Unit CG 1 d’abril de 2017 31 de maig de 2017 6.051,50
Sabrina Maniscalco IFISC University of Turku Finlándia CG 1 dejunyde 2017 30 dejuny de 2017 3.025,75



UTB e Obra Social “la Caixa»

Resolució definitiva de concessió d’ajudes de mobilitat per a joves investigadors de la
UIB, finançades per l’Obra Social la Caixa

El 23 de setembre de 2016 es varen convocar ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del
personal investigador en formació de la UIB, i promocionar la diflisió deis resultats de ia investigació
mitjançant l’assisténcia a congressos científics ¡ la realització d’estades de trebail (en altres centres
d’investigació espanyols i estrangers). Aquests ajuts són finançats per ¡‘Obra Social la Caixa dins el
mare del conveni de col laboració amb la UIB.

Aquesta convocatória es regia per les bases següents:

- Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobilitat, realitzables fins al dia 30 de
setembre de 2017:

a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de relleváncia (congressos o
simposis) que tinguin un comité científic que faci una selecció de les ponéncies mitjançant la seva
avaluació (Ajuís de tipus a)

b) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres
setmanes (Aftas de ripus b,).

Ajuts de tz~us a)

La quantitat máxima que es pot percebre pels ajuts de tipus a) especificats a la base primera de la
convocatória és de 500 euros per a un congrés que té lloc a Espanya i 700 euros per a un congrés que té
lloc a l’estranger. Cada soliicitant pot demanar un máxim d’un ajut, i només es pot sollicitar un ajut
per ponéncia o comunicació.

Aquesta quantitat s’ha de justificar documentalment amb els següents conceptes elegibles:

a) Inscripció: Factura oficial. No són elegibles activitats de ¡‘agenda social de l’event com
exeursions o visites guiades.
b) Despeses d’allotjament i manutenció: tres dies máxim, a 50 euros/dia (estatal) o 90
euros/dia (estranger).
e) Despeses de transport: Factura oficial i targes d’embarcament, o documents equivalents.

~ Addicionalment, l’abonament d’aquest ajut queda també condicionat a la presentació del certificat
d’assisténcia emés per l’organització de l’acte científic.

Ajuts de tipus b)

La quantitat máxima que es pot percebre pels ajuts de tipus b) especificats a la base primera de la
convocatória és de 2000 euros per a estades a Espanya i 3000 euros per a estades internacionals. Cada
sol licitant pot demanar un máxim d’un ajut per realitzar una estada de treball per convocatória.



Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i manutenció d’acord amb els imports máxims
següents:

a) Transport: Factura oficial i targes d’embarcarnent, o documents equivalents. Será
subvencionable per aquest concepte l’import justificat fins a 250 euros per a estades a
Espanya, fins a 500 euros per a estades en un país europeu i fins a 1.000 euros per a la resta
del món.
1,) Despeses d’allotjament i manutenció: fins a 200 euros/setmana per a estades a Espanya,
fins a 400 euros/setmana per a estades internacionals. En cas necessari, es fará un prorrateig
diari de la quantia sobre la durada acreditada de l’estada. El cómput d’aquesta quantitat es
realitzará sobre les dates que figurin al certificat d’estada i els documents de viatge tals com
targes d’ embarcament.

Addicionalment, l’abonament d’aquest ajut queda també condicionat a la presentació d’un certificat
d’estada signat per la persona responsable de la visita al centre receptor.

Les soFlicituds foren avaluades, segons la data de registre, per una comissió integrada pels membres de
la comissió avaluadora de l’OSR.

Seguint el que establia la convocatória “Tindran preferéncia en la concessió aquelles persones que no
tinguin accés a alt-es fonts de finançament altematives.” i “Si no hi ha disponibilitat pressupostária per
acceptar totes les soFlicituds, s’aplicará el barem següent:

a) Disponibilitat d’una beca o contracte per a la realització de la tesi (un máxim de 5 punts).
b) El curriculum vitae del soFiicitant disponible a l’aplicació GREC el dia de tancament de la
convocatória (un máxim de 10 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat en
investigació del GREC.
c) La productivitat científica del director (o tutor en cas que aquest no sigui personal de la UIB) durant
els darrers cinc anys: 2011-2015 (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de
l’activitat en investigació del GREC. La puntuació deis sol-licitants en aquest apartat será proporcional
a la valoració del director o tutor, i es donará la máxima puntuació al candidat presentat per
l’investigador amb més valoració.”, la Comissió ha decidit concedir els següents ajuts:

Ajuts de t4’us a)

Sol-Iicitant Dotació concedida

Carme Teresa Alomar Mascará 700,00

Milos Jovanovic 372,13

Maria Susana Gutiérrez Gómez 480,00

Albert Maimó Barceló 699,35

Maria Elena Cuartero Castañer 436,00

Laura Pereda Briones 390,00



Aftas de tipus b)

Sol Iicitant Dotació concedida

Blanco Rodríguez 3.000,00

García Rodríguez 2.260,00

Montserrat Compa Ferrer

Carriqui Alcover 3.000,00

García Morales 3.000,00

Les quantitats concedides són les que els soFlicitants varen demanar.

La resta de soFlicitants que no han obtingut un ajut a aquesta Comissió,
propera reunió, juntament amI, les noves sol licituds rebudes.

La Universitat de les ¡lles Balears subscriurá l’assegurança de cobertura
en cada cas, si escau.

seran avaluats de beli nou a la

médica ¡ d’accidents pertinent

Els beneficiaris hauran de emplenar ¡ signar l’annex 1 relatiu al consentiment de cessió de dades i lliurar
el mateix a l’OSR.

En totes les publicacions i presentacions resultat de les accions subvencionables s’haurá de fer difusió
del finançament incloent els logos conforme a la normativa de l’annex 2. Al text de les publicacions
s’haurá de fer constar el text següent: “La recerca que ha donat lloc a aquests resultats ha estat
impulsada per la Fundació Bancária “la Caixa” (The research leading lo these results has received

funding from “la Caixa” Banking Foundation). L’incompliment d’aquest requisit será motin de
devolnció de l’ajut concedit. Es responsabilitat del benefician aportar els documents acreditatius
d’aquest agraYment o menció gráfica.

Tal com estableix el punt 7 de la convocatória, “Els acords presos per la comissió d’avaluació es
publicaran a l’adreça: http://www.uib.es/recerca/ajuts/”, per la qual cosa es procedeix a publicar la

esolució.

Complint la Llei 392015, d’l d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP), contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs d’alçada davant el Rector
d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la
LPACAP esmentada.

Palma, 9 de c%embre de 2016

El v~ erector d’In ‘estigació i Postgrau,

Jaume Carot

Edume

Sergio

Marc

Jan

3.000,00


