Universitat de les
¡lles Balears

Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, Son Lledó, a les 13 hores de dimecres, dia 20 de
novembre de 2013, es constitueix la Comissió Avaluadora de I’OSR amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Ajuts a publicacions.
Grups de recerca.
Ajuts per a la real ització de congressos.
Afers de trámit.

Hl assisteixen els menibres següents:
El doctor Jaume Carot, Vicerector d’lnvestigació i Postgrau, que actua com a president
La doctora Balbina Nogales, directora de l’OSR, que actua com a secretária
El doctor Josep Lluís Ballester, professor del departament de Física
La doctora Pilar Andrés, professora del departament de Psicologia
El doctor Jaume Garau, professor del departament de Filologia Espanyola, Moderna ¡ Clássica
El doctor Joan J. Fornós, director de Promoció de la Recerca
El senyor Xavier Salvá, cap de Secció
Pel punt 3 entra a informar la senyora lmmaculada Sans.
Desenvolupament de la sessió:
1.
Un cop constituyda la Comissió, es passa a la lectura de l’acta de la sessió anterior que
s’aprova per unanimitat.

2.

Ajuts a publicacions.

S’avaluen les sollicituds d’Ajuts a la Publicació i Difusió de la Investigació. Només se presenta una
sol licitud, la número 15/2013, que és avaluada positivament:
Nom

Catalina

Picó

Centre

Revista

Concedit

Biologia Fonamental i Ci~ncies de la
Salut

Plos One

400,00

Una vegada feta la avaluació, el professor Jaume Garau demana que s’adreci novament un escrit al
Consell de Direcció perqu~ tingui en consideració que s’inclogui a la normativa la possibilitat de poder
cofinançar despeses de publicació de llibres especialitzats amb revisions externa i edicions critiques.
S’acorda proposar, de nou, un canvi a l’Acord Executiu 7720 de 24 de novembre de 2006 i a l’article 1
on posa:
Afegir, després de revistes especialitzades (amb avaluació externa): com també llibres especialitzats (a
editorials amb avaluació externa, la qual caldrá aportar).

3.

Grups de recerca.

Revisades les 114 sollicituds presentades sobre grups de recerca, s’han pres les decisions següents:
a)
b)
e)

Aprovar les 47 sol licituds presentades en temps ¡ forma.
Anul~lar, per defectes de forma, 41 soPlicituds.
Enviar comunicació escrita als investigadors responsables de 26 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 collaboradors; la incompatibilitat o el no compliment de la
normativa; i que aquesta situació s’ha de subsanar.
d)
Acceptar les allegacions del Dr. Hipólito Medrano per poder incorporar nous membres al seu grup
fora de termini mitjançant comunicació de necessitat de fer la sol~licitud telemática dins dei període
d’esmenes.
e)
Comunicar d’ofici als investigadors responsables deis 5 grups que no compleixen amb la normativa.
~
Comunicar a l’investigador responsable d’un grup adscrit a la disposició transitória des de 2007 de
valorar la incorporació de nous membres permanents doctors.
g)
Canviar d’ofici la categoria d’aqueils 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 15 de desembre de 2013.
4.

Ajuts per a la realització de congressos. S’aprova la liista que s’adjunta a aquesta acta.

Investigador/a

Departament/Institut

Títol

Guijarro Fuentes,
Pedro
Perales López,
Francisco
Pons Buades,
Guiillem X.
Saá Rodríguez, José
M.
TOTAL

Filologia Espanyola,
Moderna i Clássica
Ciéncies Matemátiques i
Informática
Ciéncies de la Terra

Romance Tun VI

Química

Dotació en
eu ros
3.000,00

Amdo 2014

3.000,00

VI Jomades de Medi Ambient de
les ¡lles Balears
V Jornada Red Catálisis Asimétrica

1.500,00
1.500,00
9.000,00

A les sollicituds fetes pel doctor Sebastiá Galmés, Enrique García i Lluís Ballester se’ls demana que
les completin (memória, pressupost detallat, etc) perqué la Comissió pugui valorar-les.
5.

Afers de trámit.

El Vicerector d’lnvestigació i Postgrau indica que proposará, en nom de la Comissió Avaluadora de
l’OSR, al Conseil de Direcció una modificació de l’article 1 de l’acord normatiu 6561 en el sentit de
que s’estudiy la conveniéncia o no de que es puguin subvencionar les activitats fetes amb tecnología a
distáncia, així com la conveniéncia de modificar la redacció per clarificar que l’objecte del programa
són les activitats de recerca i no les activitats vinculades a la docéncia.
El Vicerector d’Investigació i Postgrau comunica que estudia la possibilitat d’impiantar la figura
d’investigador en actiu, i en va demanar l’opinió deis membres de la CAOSR. La idea fonamental és
que aquesta figura, de ia qual encara s’han de definir les caraeterístiques, disposi d’una série
d’avantatges eis quals també estan per definir.
A instáncies del Conseil de Direcció, i prévia petició per part del doctor Víctor Cerdá, la Comissió
avalua la sollicitud d’incorporació de la doctora Gemma Turnes al Laboratori de Química Analítica
Ambiental i, per unanimitat, es decideix emetre informe positiu.
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1 sense més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 15 hores.
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