Universitat de les
Illes Balears
Oficina de Suport a la Recerca

A les 9:00 hores del dia 14 de febrer de 2005 es reuneix a l'Oficina de Suport a la
Recerca (Son Lledó) la Comissió Avaluadora de l’OSR formada per:
Dr. Francisco Muñoz, Vicerector d’Investigació i Política Científica
Dr. Pedro Montoya
Dr. Josep Lluis Ballester
Senyor Xavier Salvà
Senyora M. Àngels Oliver
La Dra. Gemma Turnes, directora de Promoció de la Recerca, excusa la seva
assistència.
Amb el següent ordre del dia:
— avaluar els grups de recerca que han sol·licitat els projectes d'investigació propis.
— avaluar els projectes d'investigació propis presentats a la convocatòria d'ajuts a
projectes de recerca (Resolució del Rectorat de dia 30 de novembre de 2004)
— i l’avaluació dels informes corresponents al segon any dels projectes UIB2003, i
al primer any dels projectes UIB2004.
— Avaluar els tècnics a grups de recerca.

Es revisen les sol·licituds de creació de nous grups, presentats pels professors
Sebastiana Sabater, Antoni Bennàssar i de modificació dels grups dels professors
Bartomeu Mulet, Esperança Bosch i Patricia Bastida. Es demana la presència a la reunió
de Immaculada Sans, tècnica de l’OSR, per donar informació sobre aquestes
sol·licituds.
La Comissió acorda aprovar la creació del nou grup de receca del professor Antoni
Bannàssar Roig i les modificacions dels grups dels professors Bartomeu Mulet,
Esperança Bosch i Patricia Bastida

Després d'avaluar els 4 projectes presentats, i tinguent en compta els criteris de selecció
indicats a l'esmentada Resolució del Rectorat de 30 de novembre de 2004, la comissió
avaluadora acorda proposar a la Comissió d'Investigació els següents ajuts:
Projecte

Títol

UIB2005 - 1 Sociologia de la "globalització",
l'estandardització cultural i educació.
Diversitat i identitat cultural,
multiculturalitat i interculuralitat en una
dinàmica de canvi en el context de les
illes balears
UIB2005 - 3 Actitudes deformadas hacia cuestiones
de ciencia tecnologia sociedad (CTS)

TOTAL

IR
Mulet Trobat,
Bartomeu

Bennàssar Roig,
Antoni

Dur.
mesos
12

1a
anu.
3.000

Total
Euros
3.000

12

3.000

3.000

1a anu.
6.000

Total
6.000

Igualment proposa no concedir ajut als següents projectes pel motiu indicat:
Projecte

Títol

IR

UIB2005 - 2 L'escultura arquitectònica del
segle XV a Mallorca

Sabater Rebassa,
Sebastiana Maria

UIB2005 - 4 Análisis cualitativo de las
desigualdades de género en
alumnado universitario

Bosch Fiol,
Esperanza

Dur.
Motiu
mesos
No cumplir els requisits
12

24

i objectius de la
convocatòria d'ajuts
(art.2.2.a).
No cumplir els requisits
i objectius de la
convocatòria d'ajuts (art.
2.1).

Se revisen i s’informen favorablement els informes finals corresponents als projectes
UIB2003:
Projecte
UIB2003-5

Títol
Estudi de les habilitats parentals en famílies de risc
amb nens de 0-3 anys i avaluació d'un programa
soci-educatiu destinat a la millora de les
competencies parentals
UIB2003-2 Projecte de mediació i formació en Resolució de
Conflictes entre pares i fills adolescents i
preadolescents
UIB2003-11 Disseny d'un model d'arquitectura per al diagnòstic
mèdic. Anàlisi inferencial d'ascitic-1, un sistema
d'ajuda per al diagnòstic etolòlic
UIB2003-12 Família, Treball i Polítiques socials a Espanya
UIB2003-9 Medida del hostigamiento psicológico en el
entorno laboral de los profesionales de enfermería
en Baleares
UIB2003-10 Mitos y realidades sobre la violencia doméstica
contra las mujeres: Análisis de la percepción del
problema en estudiantes universitarios/as.

IR
M. Antònia Riera

Inmaculada Sureda

Gabriel Fiol

M. Antònia Carbonero
Joana Fornés

Victòria A. Ferrer

Es revisen els informes corresponents al primer any dels projectes UIB2004:
Projecte

Títol

UIB2004 - 3 Los nuevos retos del derecho de
familia: posibilidad de
unificación en Europa
UIB2004 - 7 Rigidez de los salarios reales y
NAWRUS regionales: Evidencia
empírica para la Economía
española
UIB2004 La representació de les Illes
10
Balears als textos de viatgers i
escriptors francesos: s. XVII-XX
UIB2004 Desenvolupament de col·lectors
13
de mitjana temperatura integrats
a l’edificació
UIB2004 Estètica i noves tecnologies. La
14
tecnologia digital en l’àmbit de
les arts escèniques
UIB2004 Historia económica del turismo
15
de masas en España, 1940-2000:
las islas Baleares y los contrastes
mediterráneos.

IR
Munar Bernat,
Pedro Antonio

Dur.
1a
2a
Total
mesos anu. anu. Euros
24
4.000 1.000 5.000

Capó Parrilla,
Fco. Javier

12

3.200

0

3.200

Vicens Pujol,
Carlota

18

3.000 1.000

4.000

Martínez Moll,
Víctor

24

4.000 1.900

5.900

Cabot Ramis,
Mateu

18

4.000 1.500

5.500

Manera Erbina,
Carles

24

3.000 1.500

4.500

1a anu. 2a anu. Total
21.200 6.900
28.100

TOTAL

Es decideix que es pot procedir al pagament de la segona anualitat de tots ells. I
s’informen favorablement els que corresponen a l’informe final. També donen la seva
conformitat a la sol·licitud de la professora Carlota Vicens Pujol perquè incorpori al seu
projecte les professores Àngels Santa Banyeres de la Universitat de Lleida i Ángeles
Sánchez Hernández de la Universitat de las Palma de Gran Canarias.

Una vegada avaluats els projectes propis se passa al següent punt de l’ordre del dia que
és l’avaluació per a les vuit places de tècnics a grups de recerca. Per aquest punt el
professor Pedro Montoya abandona la reunió, ja que figura entre els sol·licitants.
Una vegada avaluades les 13 sol·licituds segons els criteris establerts a les bases de la
convocatòria, es fa una priotizació (s’adjunt annex amb les puntuacions obtingudes),
que queda de la següent manera:
Andreu Palou Oliver
Victor Cerdà Martín
Hipólito Medrano Gil
Maximino San Miguel Ruibal
Eduard Petitpierre Vall
Ramon Puigjaner Trepat
Jaume Segura Fuster
Joquin Tintoré Subirana
Pedro J. Montoya Jiménez
Magdalena Gianotti Bauzà
José Ramón Bergueiro López
Jordi Lalucat Jo
Sebastià Alberti Serrano

S'acaba la sessió a les 10,50 hores de dia 14 de febrer de 2005.

Francisco Muñoz,

Josep Lluis Ballester,

M. Àngels Oliver,

Pedro Montoya,

Xavier Salvà,

