.

Universitat de les
Illes Balears
Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 11 hores de dijous, dia 22 de
novembre de 2012, es constitueix la Comissió Avaluadora de l’OSR amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.

4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Avaluació sollicituds ajuts a la realització de congressos.
Ajuts a publicacions.
Avaluació soliicituds grups de recerca.
Afers de trámit.

Hi assisteixen els membres segtients:
La doctora Gemma Turnes, Vicerectora d’Investigació, que actua com a presidenta
La doctora Balbina Nogales, directora de l’OSR, que actua com a secretária
El doctor Josep Lluís Ballester, professor del departament de Física
El doctor Pedro J. Montoya, professor del departament de Psicologia
El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clássica
El doctor Joan J. Fornós, director de Promoció de la Recerca
La senyora Angels Oliver, cap de Secció
El senyor Xavier Salvá, cap de Secció
Pel punt 4 entra a informar la senyora Immaculada Sans.
Desenvolupament de la sessió:
1.
Un cop constituTda la Comissió, es passa a la lectura de l’acta de la sessió anterior que
s’aprova per unanimitat.
2.

Avaluació sollicituds ajuts a la realització de congressos.

Un cop avaluades les sollicituds, segons s’estableix a I’Acord normatiu 6561 (FOU número 233, de
19 de març de 2004), la Comissió decideix avaluar favorablement les següents ajudes, amb les
quantitats que s’especiflquen:
Investigadora
Santana Gallego,
Maria
Bastida Rodríguez,
Patrícia
.

Departament
.

Títol
.

Econoniia Aplicada

Dotació

XIV Conference on International

Economtcs
Filologia Espanyola, IV Jornadas Internacionales
Moderna i Clássica
sobre la Ciudad Transcultural

3.000€
1.500€

Així mateix decideix desestimar la sol~licitud presentada perla doctora Laura Camargo, Jornadas de
Lingiiística 2012, per no ajustar-se al que s’especifica a l’article 1 de l’Acord normatiu 6561,ja que la
Comissió considera que és una activitat destinada a la doc~ncia i no a la investigació.
La Comissió considera, a l’efecte de les avaluacions de les sollicituds, el següent:
-

-

La preséncia de ponents convidats estrangers en les conferéncies convidades no justifica, per si
mateixa, la internacionalitat de l’event.
El congrés s’entendrá d’ámbit internacional quan l’audiéncia presenti aqu~stcatácter.

3.

Ajuts a publicacions.

S’examinen les sollicituds d’ajuts a la publicació i difusió de la investigació del número 23 al 26, les
quals han estat revisades i avaluades favorablement.
Les sollicituds queden de la següent manera:

Núm.

Investigador

232012

Gomis

Bosch

Damiá

242012

Pons

Biescas

252012

Ramasco

26/20 12

Monjo

4.

Centre

Revista

Concedit

Scientia Marina

100,00

Antoni

¡MEDEA
Biologia
Fonamental i
Ciéncies de la
Salut

¡nt J. Sports

201,68

Sukia

Joséj.

JFISC

Plus ONE

129,41

Cabrer

Marta

IUNIS

Cellular Physiology
and Biochemistry

400,00

Avaluació sollicituds grups de recerca

Revisades les 145 sol licituds presentades sobre grups de recerca, s’han pres les decisions segtlents
-

-

Aprovar les 46 sollicituds presentades en temps i forma.
Anullar, per defectes de forma, 46 soliicituds.
Enviar comunicació escrita als investigadors responsables de 53 sollicituds sobre la necessitat
d’actualitzar el GREC d’alguns membres o de fer la petició del servei per part d’alguns membres;
la falta de firmes d’alguns deis membres i o col laboradors; la incompatibilitat o el no compliment
de la normativa; ¡ que aquesta situació s’ha de subsanar.
Canviar d’ofici la categoría d’aquells membres que, segons la nova normativa, només poden ser
col~ laboradors.

Per fer totes aquestes esmenes s’ha establert un període d’esmenes fins al 7 de desembre de 2012.
5.

Torn obert de paraula. No hi ha preguntes.

¡ sense més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 14 hores.

albina Nogales,

Joani.For .s,
¿4~

_Jaume ~arau

Xavier Salvá,

-

1)

-

