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Acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de l’OSR duita a terme el divendres, dia 24 de juny de
2005, i que comença a les 13 hores. Atenint-se al que s’estableix als articles 2 i 7 de l’Acord
normatiu número 6561, de dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19 de març de 2004) pel
qual s’aprova el programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB, es reuneix
l’esmentada Comissió per tal d’avaluar les sol·licituds que s’han fetes. Així mateix a la Comissió
també tracta el tema dels grups de recerca de la UIB referents a l’any 2005.
Aquesta Comissió està formada pels membres següents:
 El Vicerector d’Investigació i Política Científica, que la presideix.
 La Directora de l’OSR, que actua de secretària.
 El doctor Josep Ll. Ballester Mortes, del departament de Física.
 El doctor Pedro J. Montoya Jiménez, del departament de Psicologia.
 El doctor Jaume Garau Amengual, que excusa la seva presència.
 El senyor Xavier Salvà, cap de Secció del Rectorat.
Començant pel primer tema de l’ordre del dia, s’han presentat les següents sol·licituds per a
l’organització de congressos a la UIB:
Títol
V Escola de Química Teòrica de la UIB
VIII Coloquio de Geografía Urbana
Prostitución: Comercio de Personas sin Fronteras
Xarxes d'Inclusió Social
1905-Eclipsi solar-2005 Jornades de Commemoració i
Estudi
Poesia és el Discurs. Miquel Bauçà
WOSP 2005

Professor/a
Francisco Muñoz
Izquierdo
Onofre Rullan
Salamanca
Lluís Ballester Brage
Maria Antònia
Carbonero Gamundí
Francesca Garcias
Gomila
Margalida Pons
Jaume
Ramon Puigjaner
Trepat
Amedeo Spadaro

First Meeting of the Society for the Study of Economic
Inequality (ECINEQ)
International Conference on Renewable Energies and Power
Debora Coll
Quality (ICREPQ'06)
Jornades sobre l'Ensenyament de la Química
Joan Frau Munar
Imaging the Mind: Tutorial Course in Cognitive Neuroscience Francisco Barceló
Galindo

Petició
1.500 euros
1.500 euros
6.000 euros
4.000 euros
1.500 euros
1.500 euros
3.000 euros
3.000 euros
3.000 euros
1.500 euros
1.200 euros

La Comissió, un cop revisades les sol·licituds i tota la documentació que s’hi adjunta, decideix
avaluar positivament la llista que a continuació s’especifica, amb les dotacions següents:
Títol
V Escola de Química Teòrica de la UIB

Professor/a
Francisco Muñoz
Izquierdo
VIII Coloquio de Geografía Urbana
Onofre Rullan
Salamanca
Prostitución: Comercio de Personas sin Fronteras
Lluís Ballester Brage
Xarxes d'Inclusió Social
Maria Antònia
Carbonero Gamundí
1905-Eclipsi solar-2005 Jornades de Commemoració i
Francesca Garcias
Estudi
Gomila
Poesia és el Discurs. Miquel Bauçà
Margalida Pons
Jaume
WOSP 2005
Ramon Puigjaner
Trepat
Jornades sobre l'Ensenyament de la Química
Joan Frau Munar
Imaging the Mind: Tutorial Course in Cognitive Neuroscience Francisco Barceló
Galindo

Petició
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
3.000 euros
1.500 euros
1.200 euros

A l’hora d’avaluar la sol·licitud d’ajuda per la V Escola de Química Teòrica de la UIB, el doctor
Francisco Muñoz s’abstén d’intervenir.
Les ajudes als doctors Joan Frau Munar i Francisco Barceló Galindo queden pendents de que enviin
l’original de la sol·licitud, ja que sols l’han feta telemàticament.
Es decideix denegar l’ajuda a la petició feta per la doctora Dèbora Coll perquè no ha adjuntat la
relació d’ajudes complementàries que ha demanat per dur a terme aquesta acció.
La Comissió decideix denegar la sol·licitud feta pel doctor Amedeo Spadaro perquè no ha enviat la
memòria obligatòria que s’ha de fer de l’anterior ajuda que se li va concedir el mes de novembre de
2004.
Un cop acabat aquest primer punt de l’ordre del dia, es passa al segon, per la qual cosa es convida a
entrar a la reunió a la senyora Immaculada Sans, tècnica de l’OSR.

En primer lloc es posa de manifest que no tots els investigadors han contestat a l’e-mail que
se’ls va enviar sol·licitant les modificacions oportunes dels grups de recerca.
Es decideix contactar mitjançant un altre e-mail i una telefonada a aquestes persones
perquè realitzin les modificacions oportunes. Si així i tot no contesten seran esborrades dels
respectius grups de recerca (i els grups també, si s’escau).

Després es presenta una llista provisional de les persones que apareixen a un o més grups
de recerca. Es decideix avisar per telèfon a aquestes persones perquè corregeixin la seva
situació.
Es decideix avisar també als grups de recerca que, una vegada que han fet les
modificacions, no compleixen la normativa.
El personal de l’IMEDEA i del IUNICS es considerarà com a de la UIB a l’hora de ser
membres o col·laboradors dels grups de recerca.
Es manifesta la intenció de tenir acabat pel mes d’octubre el directori definitiu de grups de
recerca (amb membres i línies de recerca) i començar a pejar a la web els grups de recerca.
Sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14 hores.
El doctor Francisco Muñoz,

La doctora Gemma Turnes,

El doctor Josep Ll. Ballester,

El doctor Pedro J. Montoya,

El senyor Xavier Salvà

