Universitat de les
¡lles Balears

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE DOS
CONTRACTES POSTDOCTORALS
En data 30 de maig de 2012, des del Vicerectorat d’Investigació es varen convocar
ajudes per a la incorporació de dos contraetes postdoctorals a grups de recerca de la
Universitat de les Illes Balears.
El punt VI (Avaluació de les sollieituds) de la convocatória marçava que “L’avaluació
será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les so]Hlicituds.,.”.
L’agéneia encarregada de l’avaluació (AGAUR), seguint els criteris establerts a la
convocatória, en data 31 d’octubre i 7 de novembre de 2012 enviá els resultats de
l’avaluació.
Així matejx el punt VII (Comissió de selecció) de la convocatória deja:
“1. La selecció deis candidats es realitzará per la Comissió d’Investigaeió tenint
en compte la priorització de candidats elaborada per l’agéncia avaluadora
externa.
2. La Comjssjó d’Investigació elevará la seva proposta de candidats elegibles al
Consell de Direcció. Aquest dictará i publicará a la página web de l’OSR una
Resolució amb la relació de candidats seleccionats”.
En aquest sentit la Comissió d’Investigació, reunida el dia 21 de novembre de 2012, en
aplicació deis criteris indicats a la convocatória i tenint en compte l’avaluació prévia de
i’AGAUR, decidí recomanar al Consell de Direcció que els dos primers candidats de la
llista fossin proposats per a la seva contractació. Així mateix decidí proposar al Conseli
de Direcció que eis candidats que han quedat en tercer i quart lloc de la ilista quedin
com a substituts en cas de renúncia dels dos primers.
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1.
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Paolo Giorda
Antonio J. Díaz Medina
Margalida Gomila Ribas
Maria del M. Vanreli Bosch

En data 28 de novembre de 2012 es va publicar, a la página web de l’OSR, la Resolució
provisional, donant un termini de 10 dies per presentar les al~iegacions que es puguin
formular. Transcorregut aquest termini, no s’ha presentat cap al~ iegació.
Les persones que siguin contractats a l’empara del diposat a la convocatória hauran
d’incorporar-se al grup de recerca, i sempre d’acord amb aquest, en un termini d’l mes,
des de la data de pubhcació a la página web de la Resolució definitiva de concessió.

La present Resolució i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta, es poden
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Palma, 13 de desembre de 2012
La Vicerectora d’Investigació,

Gemma umes

