Universitat de les
Illes Balears
Oficina de Suport a la Recerca

A les 12:00 hores del dia 26 d’abril de 2006 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
Dra. Gemma Turnes, directora de Promoció de la Recerca
Dr. Pedro Montoya
Dr. Jaume Garau
Dr. Josep Lluis Ballester
Senyora M. Àngels Oliver
Amb el següent ordre del dia:
— Revisió recursos presentats per la professora Ana Patricia Trapero Llobera i el
professor Onofre Rullán Salamanca contra la denegació a ajuts a projectes propis
de la UIB.
— Revisions a les denegacions del programa d’adquisició d’ordinadors portàtils 2006.
Primerament es llegeix l’acta de la reunió del 24 de març de 2006, s’aprova i es signa.
Es passa al primer punt de l’ordre del dia. Es revisa primerament sol·licitud de
PATRICIA TRAPERO LLOBERA, projecte UIB2006/2. Es va denegar ja que un
membre de l’equip investigador, el professor Antonio Bernat Vistarini participa amb
dedicació única al projecte nacional HUM2004 05036, IP Andrés Enrique Arias amb
durada des de el 13.12.2004 al 12.12.2007.
La comissió acorda informar desfavorablement la petició, ja que el correu electrònic al
que fa referència deia “per tal de poder considerar de nou la seva sol·licitud a la
convocatòria de projectes propis, ha acordat donar-li un termini extraordinari fins el
dia 2 de març per poder subsanar les deficiències de la seva sol·licitud, ja que alguns
dels membres del seu equip d’investigació no tenen el currículum vitae actualitzat a la
bases de dades del GREC, incomplint l’apartat 4 b) de la convocatòria”, i en cap
moment es presupossava la concessió del projecte.
A l’apartat 2a 3. Requisits que ha de reunir l'equip investigador diu:
a) L'equip ha de ser format pels membres del grup investigador al qual pertany
l'investigador principal.
b) Cap dels membres de l'equip no pot participar, en el moment de presentar la
sol·licitud, en cap altre projecte amb finançament intern o extern a la UIB, requisits que
ha de complir l’equip investigador
Ara se revisa la sol·licitud d’ONOFRE RULLAN SALAMANCA, projecte UIB2005/7
Es va denegar ja que un membre de l’equip investigador, el professor Antoni Artigues
Bonet participa amb dedicació compartida al projecte nacional BSO2003 09472 de
professor Pere Brunet que te el seu termini el 30.6.2006.
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La comissió acorda informar desfavorablement la petició, ja que en cap moment s’ha
presentat l’acreditació del MEC de la baixa del Sr. Artigues al projecte, ni es fa menció
a l’acta de departament (al punt 9).
Es passa al segon punt de l’ordre del dia i es revisen les peticions de revisió dels
professors següents:
RAFEL CRESPI CLADERA 11/2006
ANSELMO MARTÍNEZ CAÑELLAS 32/2006
ANDREU A MOIA POL 43/2006
GONZALO LOZANO ARNICA 18/2006
ADOLFINA PÉREZ GARCIAS 127/2006
MARIA JOSEP MULET GUTIERREZ 12/2006
MARIA LLUC BAUZÀ AMENGUAL 23/2006

Una vegada avaluades les sol·licituds s’acorda denegar les peticions de:
RAFEL CRESPI CLADERA 11/2006 per tenir-lo concedit l’any 2005 com investigador, i

considerar que la Càtedra Banca March no és un Servei i no entre al programa
d’adquisició d’ordinadors portàtils.
GONZALO LOZANO ARNICA 18/2006, per considerar que no va actualitzar el CV.
ADOLFINA PÉREZ GARCIAS 127/2006. No haver rebut la sol·licitud signada

I concedir la subvenció per l’adquisició de portàtils a:
ANSELMO MARTÍNEZ CAÑELLAS 32/2006
ANDREU A MOIA POL 43/2006
MARIA JOSEP MULET GUTIERREZ 12/2006
MARIA LLUC BAUZÀ AMENGUAL 23/2006

S'acaba la sessió a les 13,55 hores del dia 26 d’abril de 2006.
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