Universitat de les
Illes Balears
Oficina de Suport a la Recerca

Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, a l’edifici Son Lledó, a les 13 hores de
dilluns, dia 6 de juny de 2005, segons el que s’estableix a l’Acord normatiu de dia 5 de
novembre de 2003 (FOU núm. 226, de 14 de novembre) pel qual s’aprova la normativa
per a la concessió d’ajuds per estades breus de professors convidats, es constitueix la
Comissió Avaluadora de l’OSR encarregada de dur a terme l’avaluació corresponent al
segon semestre de l’any 2005.
Per altra banda a aquesta reunió de la Comissió Avaluadora de l’OSR també es tracta el
tema de la revisió dels grups de recerca per l’any 2005.
Hi assisteixen els membres següents:
El doctor Francisco Muñoz, Vicerector d’Investigació i Política Científica, que actua com
a president.
El doctor Josep Lluís Ballester, catedràtic d’universitat del departament de Física, que
actua com a secretari.
El doctor Jaume Garau, professor titular d’universitat del departament de Filologia
Espanyola, Moderna i Llatina.
La senyora Immculada Sans, convidada per la Comissió, per tractar l’assumpte de la

revisió dels grups de recerca per l’any 2005.
El senyor Xavier Salvà, cap de Secció del Rectorat.
Un cop constituïda la Comissió, es passa, en primer lloc, a l'anàlisi de les sol·licituds i la
documentació presentada per les estades breus de professors convidats. Les sol·licituds
han estat les següents:
Sol·licitant
Giorgio Bertorelle
Mario Cosenza
Antoni Robert Ligeza
Linda Fidell
Peter Harrison
Rosario Brunetto
Máximo Gallignani
Marc Sciamanna
Kerry Andrew Emanuel
Luis Núñez de Villavicencio
Ángel Ricardo Plastino
Dorota Lachowska Cierlik
Volker Bertram
Jean Marc Laurens
Karl-Heinz Himmelmann

País d’origen
Itàlia
Veneçuela
Polònia
EUA
Regne Unit
Veneçuela
Veneçuela
França
EUA
Veneçuela
Sudàfrica
Polònia
França
França
Alemanya

Investigador/a UIB
Daniel Oro
Maximino San Miguel
Pilar Fuster
Gloria García de la Banda
Ramon Puigjaner
José M. Estela
Víctor Cerdà
Claudio Mirasso
Romualdo Romero
Jaume Carot
Montserrat Casas
Eduard Petitpierre
Alberto Álvarez
Joaquim Tintoré
Jaume Sureda

S’analitza el compliment, per part de totes les sol·licituds, de la normativa publicada al
FOU número 226, de 14 de novembre de 2003 (Acord normatiu número 6381), i la
Comissió acorda concedir ajudes a:

Investigador
Giorgio Bertorelle
Mario Cosenza
Antoni Robert Ligeza
Linda Fidell
Peter Harrison
Rosario Brunetto
Máximo Gallignani
Marc Sciamanna
Kerry Andrew Emanuel
Luis Núñez de Villavicencio
Dorota Lachowska Cierlik
Volker Bertram
Jean Marc Laurens
Karl-Heinz Himmelmann

Inici
30/08/2005
01/09/2005
01/09/2005
03/09/2005
29/08/2005
01/09/2005
01/09/2005
01/09/2005
01/09/2005
11/09/2005
03/10/2005
01/08/2005
18/07/2005
07/11/2005

Fi
17/09/2005
22/11/2005
30/09/2005
19/10/2005
28/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
30/09/2005
03/10/2005
29/10/2005
21/08/2005
05/08/2005
02/12/2005

Dotació en euros
1.514,70
8.159,15
2.391,64
3.735,51
2.949,09
2.949,09
2.949,09
2.391,64
2.949,09
1.833,60
2.152,48
2.062,36
1.514,70
2.555,88

La Comissió denega l’ajud a la sol·licitud del professor Ángel Ricardo Plastino, presentat
per la doctora Montserrat Casas, per no complir amb el que s’estableix a l’article 6 de
l’Acord normatiu 6381 de 5 de novembre de 2003, en el que es refereix a que: Els
investigadors que facin les propostes poden obtenir estades de professors convidats per un
màxim de cince mesos cada dos anys.
La Comissió considera, un cop revistats els currículums del candidats, el següent:
Minoritzar la categoria inicialment sol·licitada de Giorgio Bertorelle (de CU a TU) i de
Jean Marc Laurens (de CU a TU), per la qual cosa el pagament es farà en funció de la
categoria que li designa la Comissió.
Finalitzat el primer punt de l’ordre del dia, es passa al segon, per la qual cosa es convida a
entrar a la senyora Immaculada Sans. Es tracten els següents punts:
S’exposa què es pretèn fer per actualitzar els grups de recerca a data 2005. Amb la informació
que els investigadors han fet arribar l’OSR per a la Memòria d’Investigació del 2004, i les
sol·licituds de modificació o creació mitjançant el programa de foment, s’enviarà als
investigadors principals dels grups la composició més actualitzada que consta. Tendran un
temps prudencial per fer modificacions, ajustar-se a la normativa.
Es tracten una sèrie de dubtes que són els següents:
Per a aquells grups que tenen un grup de la CAIB i han fet modificacions a través de la
memòria i/o a través del programa de foment:
Si han afegit membres, es decideix que s’accepten.
Si han llevat becaris, es decideix que s’accepta la seva supressió.
Si han llevat altres membres, es decideix que no s’accepten.

Per a aquella gent que és membre de més d’un grup de recerca, es decideix el següent:
En primer lloc, primarà el grup de la CAIB sobre el de la UIB.
Si els dos grups són de la UIB, s’haurà de triar a quin es vol pertànyer com a membre i
renunciar a l’altre (o apareixer com a col·laborador).
Si no es tria o no es vol triar, s’elimina dels grups, amb les possibles consequüències que per al
grup comporti això (com la seva desaparició per falta de membres).
Quant al tema del GREC, es decideix el següent:
Insistir amb la introducció del CV al GREC, sobretot als membres de la comunitat universitària.
Amb la gent que no ho és, es pot esser un poc més flexible.
Sobre el tema de qui ha de tenir el CV introduït al GREC, es decideix el següent:
Els membres de la UIB, sí.
Els membres que no són de la UIB, també.
Els col·laboradors de la UIB, també.
Els col·laboradors que no són de la UIB, no importa.
Sobre el tema de qui es pot aplicar al que desposa la disposició transitòria 2, es decideix que
sigui el departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
Es decideix que la convocatòria del mes de novembre serà aplicable per a l’any següent, és a
dir, els canvis seran per a la Memòria d’Investigació de l’any següent.
La Comissió Avaluadora es reunirà a finals de juny per tal d’avaluar els grups de recerca
resultants de tot aquest procés.
El Vicerector assegura que vol tenir el Catàleg de Grups de Recerca publicat aquest curs.
Sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14 hores.
El doctor Francisco Muñoz,

El doctor Josep Ll. Ballester,

El doctor Jaume Garau,

El senyor Xavier Salvà,

