
Universitat de les
¡lles Balears

Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les lO hores de divendres, dia 25 de
novembre de 2016, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR ami, el següent ordre del día:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Ajuts a publicacions.
3. Avaluació deis grups de recerca.
4. Afers de trámit.

Hi assisteixen els membres següents:

El doctor Jaume Carot, Vicerector d’lnvestigació ¡ Postgrau, que actua com a president
El doctor Víctor lomar, director de l’OSR, que actua com a secretan
La doctora Pilar Andrés, professora del departament de Psicología
La doctora Yolanda González, professora del departament de Ciéncies Matemátiques i Informática

El doctor Jaume Garau, excusa la seva preséncia.
El doctor Josep Lluís Ballester, excusa la seva preséncia.
El senyor Xavier Salvá excusa la seva preséncia.

Pel pum 3 entra a informar la senyora lmmaculada Sans i Maria Nieto.

Desenvolupament de la sessió:

1. Un cop constituyda 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 sol iicituds d’Ajuts a la Publicació i Difusió de la lnvestigació, segons la normativa
vigent. S’accepten totes les sol licituds presentades ¡que s’adjunten a aquesta acta.

3. Avaluació deIs grups de recerca.

Revisades les 150 sollicituds presentades sobre grups de recerca, s’han pres les decisions segtlents:
Aprovar les 57 sol licituds presentades en temps i forma.
Anul lar, per defectes de forma, 45 sol licituds.
Enviar comunicació escrita als investigadors responsables de 48 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 d’esmenar.
Acceptar les aFlegacions del doctor Jaume Garau per poder modificar l’alta del doctor Francisco
José García Pérez de col laborador a membre mitjançant comunicació de que ha obtingut un
contracte post-doctoral CAIB en data 15 de novembre de 2016.
Comunicar d’ofici a l’investigador responsable del grup que no compleix amb la normativa.
Canviar d’ofici la categoria d’aquells membres que segons la nova normativa només poden ser
col laboradors
Per fer totes aquestes esmenes s’ha establert un període fins el 15 de desembre de 2016.



4. Afers de trámit.

No ha assumptes a tractar.

¡ sense més assumptes, la sessió final liza a les 11.30 hores.

aume Carot,



Nacionalf
Núm. SoI•llcitant Internacional Cost publicació Dotació soI•Ilcltada Total membres Membres UIB Dotació máxima DOTACIÓ CONCEDIDA

55 jaume RosseIIó / Antoni CorniJa 50% 1.316,61 658,31 6 1 109,72 109,72
56 Paula Oliver 50% 1.714,87 857,44 5 3 514,46 400,00
57 Margalida Gui 50% 167,44 83,72 8 7 73,26 73,26
58 Hipólito Medrano 50% 1.894,59 947,30 7 1 135,33 135,33
59 josefina Bota 50% 267,75 133,88 9 3 44,63 44,63
60 jeroni Galmés 50% 300,00 150,00 4 2 75,00 75,00
61 Bartomeu Deyá 50% 236,25 118,13 4 4 118,13 118,13
61 Paula Oliver 50% 2.345,00 1.172,50 3 3 1.172,50 400,00

TOTAL 1.356,05
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