Universitat de les
Illes Balears
Oficina de Suport a la Recerca

A les 13:00 hores del dia 7 d’abril 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
Dr. Jaume Garau
Dra. Gemma Turnes
Senyor Xavier Salvà
Senyora M. Àngels Oliver
Amb el següent ordre del dia:
— Priorització de les sol·licituds presentades al Programa d’adquisició d’ordinadors
portàtils.
— Avaluació de les sol·licituds presentades per la realització de congressos.
La Comissió per fer les priorització de les sol·licituds presentades al Program d’adquisició
d’ordinadors portàtils és assistida pel Dr. Gabriel Fontanet, delegat del Rector per a les
tecnologies de la informació. La comissió decideix establir les següents consideracions:
1 — Com s’especificava a la convocatòria, serà requisit indispensable tenir el CV
actualitzat al GREC. Es considerarà actualitzat sempre que la darrera actualització s’hagi
fet en el present any acadèmic.
2 — Prioritzar únicament una sol·licitud de portàtil per Servei, Departament, Facultat,
Escola, Institut ...
3 — Prioritzar únicament una sol·licitud de portàtil per grup de recerca reconegut a la UIB.
4 — Prioritzar els professors permanents (CU, TU, CEU, TEU i Professors contractats en
programes del MEC (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva).
Entre aquestes punts serà necessari establir prioritats, tendran la prioritat més alta els
professors que tenguin assignatures a Campus Extens. En cas d’empat es prioritzarà la
categoria i dintre d’una mateixa categoria per antiguitat. Seguint els criteris esmentats
s’examinaran primer les sol·licituds dels Servei, Departament, Facultat, Escola, Institut...,
seguidament les dels grups de recerca reconeguts a la UIB i finalment els professors que no
pertanyin a cap grup de recerca
La comissió acorda a més les següents consideracions a tenir en compta per a la pròxima
convocatòria:
1 - Els investigadors només poden fer una sol·licitud al programa (trianual). Si la sol·licitud
ha estat denegada es podran presentar sol·licituds en anys posteriors.
2 - Els departaments, facultats i escoles només haurien d'obtenir com a màxim un portàtil
en els tres anys del programa. La mateixa consideració hauria de ser vàlida per als serveis.
La comissió també acorda les consideracions generals d'execució del programa:
1 - Es crearan analítiques finalistes (tributant IVA o no, depenent del cas)
2 - Si dos mesos després de concedida l'analítica no s'ha gastat, l'assignació revertirà al VR.

3 - No es poden fer intercentres amb aquestes analítiques, a excepció que l'adjudicatari
hagi realitzat ja l'adquisició del portàtil.
Finalment, la comissió acorda que es facin administrativament totes les actuacions
necessàries per poder presentar els llistats prioritzats en una següent reunió de la comissió.
A partir d’aquests llistats provisionals, la comissió elaborarà els definitius que enviarà al
Consell de Direcció per a la seva ratificació.
Acabat aquest punt abandona la comissió el Dr. Gabriel Fontanet, delegat del Rector per a
les tecnologies de la informació.
Es passa ja al segon punt de l’ordre del dia: Avaluació de les sol·licituds presentades per la
realització de congressos a la UIB.
A aquesta avaluació, s’han presentat les següents sol·licituds:
Títol
II Jornadas Nacionales de Fisioterapia de la Universitat de
les Illes Balears. Investigación en Fisioterapia
First Meeting of the Society for the Study of Economic
Inequality (ECINEQ)
XXI Trobades Científiques de la Mediterrània: el Paper de
l'Oceà en el Canvi Climàtic
V Congrés Internacional Virtual d'Educació
Curs magistral: una metodologia per al desenvolupament de
les vacunes sintètiques contra la malària
XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals / XVII Jornades
d'Història de l'Educació dels Països Catalans
La Influencia de las Fuentes sobre la Unidad y la
Fragmentación del Derecho Internacional
International Workshop on Correlations in Quantum
Systems: Quantum Dots, Quantum Gases and Nuclei
Jornadas sobre la Enseñanza de la Química
III Jornades de Teoria i Psicologia: Aspectes de la
Consciència
IV Congreso Internacional de la Asociación Universitaria
de Estudios de las Mujeres
1905-Eclipsi Solar-2005 Jornades de Commemoració i
Estudi
International Conference Orpheus and Orphism: New
Approaches
Euromicro Conference on Real-Time Systems
George Sand: L'Illa i la Dama de Nohant

Professor/a
Antoni Aguiló

Petició
1.500 euros

Amedeo Spadaro

3.000 euros

Damià Gomis

3.000 euros

Josep A. Pérez
Margalida Gili

600 euros
1.500 euros

Francesca Comas

3.000 euros

Rosario Huesa

3.000 euros

Montserrat Casas

3.000 euros

Joan Frau Munar
Antoni Gomila

1.500 euros
1.500 euros

Esperança Bosch

3.000 euros

Francesca Garcias 1.500 euros
Francesc Casadesús11.654,11
euros
Julián Proenza
3.000 euros
Carlota Vicens
1.500 euros

La Comissió decideix avaluar positivament la llista que a continuació s’especifica, amb les
dotacions següents:
Títol
II Jornadas Nacionales de Fisioterapia de la Universitat
de les Illes Balears. Investigación en Fisioterapia
XXI Trobades Científiques de la Mediterrània: el Paper
de l'Oceà en el Canvi Climàtic
Curs magistral: una metodologia per al desenvolupament
de les vacunes sintètiques contra la malària
XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals / XVII
Jornades d'Història de l'Educació dels Països Catalans
La Influencia de las Fuentes sobre la Unidad y la

Professor/a
Antoni Aguiló

Concessió
1.500 euros

Damià Gomis

1.500 euros

Margalida Gili

1.500 euros

Francesca Comas

1.500 euros

Rosario Huesa

3.000 euros

Fragmentación del Derecho Internacional
International Workshop on Correlations in Quantum
Systems: Quantum Dots, Quantum Gases and Nuclei
III Jornades de Teoria i Psicologia: Aspectes de la
Consciència
IV Congreso Internacional de la Asociación Universitaria
de Estudios de las Mujeres
International Conference Orpheus and Orphism: New
Approaches
Euromicro Conference on Real-Time Systems
George Sand: L'Illa i la Dama de Nohant

Montserrat Casas

3.000 euros

Antoni Gomila

1.500 euros

Esperança Bosch

1.500 euros

Francesc
Casadesús
Julián Proenza
Carlota Vicens

3.000 euros
3.000 euros
1.500 euros

La comissió decideix no concedir l’ajud a les peticions presentades pels professors per les
causes que s’especifiquen:
Títol
First Meeting of the
Society for the Study of
Economic
Inequality (ECINEQ)
V Congrés Internacional
Virtual d'Educació

Professor/a
Amedeo Spadaro

Jornadas
sobre
la
Enseñanza de la Química

Joan Frau Munar

1905-Eclipsi Solar - 2005
Jornades
de
Commemoració i Estudi

Francesca Garcias

Josep A. Pérez

Causes denegació
no complir amb el que s'especifica a
l'article 8 de l'Acord normatiu 6561 de 17
de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19
de març de 2004).
no complir amb el que s'especifica a
l'article 8 de l'Acord normatiu 6561 de 17
de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19
de març de 2004)
no complir amb el que s'especifica a
l'article 8 de l'Acord normatiu 6561 de 17
de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19
de març de 2004)
no complir el que s'especifica a l'article 3
de l'Acord normatiu 6561 del dia 17 de
febrer de 2004 (FOU número 233, de 19 de
març de 2004) referent a la memòria
econòmica.

La comissió va decidir que no es consideraria, per a aquest tipus d’ajudes, cap sol·licitud
dels professors que no tenguin el currículum actualitzat, com a màxim, 3 mesos abans de la
data de registre de la sol·licitud.
S'acaba la sessió a les 14,50 hores del dia 7 d’abril de 2005.

Francisco Muñoz,

Pedro Montoya,

Josep Lluis Ballester,

Gemma Turnes,

Xavier Salvà,

M. Àngels Oliver,

