
 
 
 
 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA INCORPORACIÓ DE 

TÈCNICS (Modalitat 2 i Modalitat 4) 
 

Convocatòria per seleccionar onze tècnics segons el que s’estableix la Resolució del conseller 
d’Economia, Hisenda i Innovació de 9 de novembre de 2006, per la qual s’ofereixen ajuts per a 
contractació de personal tècnic de suport a la investigació dins de l’àmbit de les Illes Balears. 
En concret s’ofereixen 10 places en la modalitat 2 (ajuts per a la contractació de personal tècnic 
per incorporar a grups de recerca adscrits a centres públics) i 1 plaça en la modalitat 4 (ajuts per 
a la contractació de tècnics d’infraestructures cientificotecnològiques). 
 
La relació del tècnic amb la Universitat serà laboral, mitjançant un contracte per obra i servei. 
La durada del contracte serà de 2 anys. 
 
El cost total de la plaça serà el que s’especifica a cada un dels perfils annexos (annex A). 
 
La incorporació podrà fer-se, com a màxim, fins a dos mesos i deu dies després de la data de 
recepció de cada una de les Resolucions per part dels investigadors responsables. 
 
1.  REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS 

 
1.1. Les persones interessades han de presentar la documentació següent: 
 
a) Instància dirigida al vicerector d’Investigació (annex B). 
 
b) Currículum, fotocòpies de la titulació requerida i dels documents que acreditin el perfil de les 
places de l’annex A. 
 
c) Fotocòpia del DNI o passsaport i de les dades bancàries. 
 
d) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de 
registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, acaba el dia 8 de juny de 2007, inclòs. 
 
1.2. La instància, juntament amb la convocatòria, la podeu trobar a l’Oficina de Suport a la 
Recerca i a l’adreça: <http://osr.uib.es>. 
 
2. ADJUDICACIÓ 

 
2.1. El Vicerector d’Investigació, o qui delegui, juntament amb l’investigador responsable al 
qual s’hagi atorgat una plaça de tècnic, un cop avaluats els currículums, serà l’encarregat de 
seleccionar els candidats. En el cas de la plaça de la modalitat 4 la comissió estarà formada pel 
Vicerector d’Investigació, o qui delegui, i el director dels Serveis Cientificotècnics. 

 
3.  RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 
3.1. La resolució de la convocatòria es durà en un termini màxim de dos mesos. Es publicarà al 
tauler d’anuncis de Son Lledó i a l’adreça: <http://osr.uib.es>. 
 



 
 
 
 
 
4. NORMA FINAL 
 
4.1. La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta 
convocatòria es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 
Palma, 25 de maig de 2007 
 
El vicerector d’Investigació, 
 
 
 
 
Jordi Lalucat 

 


