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RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA
INCORPORACIÓ DE DOS CONTRACTES POSTDOCTORALS

En data 6 d’abril de 2017, des del Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització es
varen convocar ajudes per a la incorporació de dos contractes postdoctorals a grups de
recerca de la Universjtat de les Illes Balears.

Aquesta convocatória está finançada per la Universitat de les Illes Balears.

El punt VI (Avaluació de les sol licituds) de la convocatória marcava que “L’avaluació
será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les sol licituds...”.

L ‘ agéncia encarregada de 1’ avaluació (Agéncia Valenciana d’ Avaluació i Prospectiva,
AVAP), seguint els criteris establerts a la convocatória trameté al Vicerectorat
d’ Investigació i Internacionalització els resultats de 1’ avaluació.

Així mateix el punt VII (Comissió de selecció) de la convocatória deia:

“1. La selecció dels eandidats es realitzará per la Comissió d’Investigaeió tenint
en compte la priorització de candidats elaborada per l’agéncia avaluadora
externa.

2. La Comissió 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 eandidats seleccionats i primers suplents”.

En aquest sentit la Comissió d’Investigació, reunida el dia 9 de novembre de 2017,
d’acord amb l’objecte de la convocatória, en aplicació dels criteris indicats a la
convocatória, i tenint en compte l’avaluació prévia de 1’AVAP i el criteri de la
necessitat d’incorporació de nou talent, decidí recomanar al Consell de Direcció que els
dos primers candidats de la llista prioritzada fossin proposats per a la seva contractació.

Així mateix decidí proposar al Conseil de Direcció una llista ordenada segons
puntuació de 8 candidats substituts, en cas de renúncies.

La puntuació obtinguda prové de l’avaluació de les soPlicituds segons s’estableix al
punt VI de la convocatória.

El Conseli de Direcció en sessió de dia 14 de novembre de 2017 va decidir acceptar la
proposta i les recomanacions fetes per la Comissió d’Investigació, aixi com dictar i
publicar a la página web de l’OSR la Resolució provisional amb la relació de candidats
seleccionats, donant un termini de 10 dies, a partir de la publicació d’aquesta Resolució
provisional a la página web, per fer les al legacions que pertoquin.



A la vista que l’objecte d’atracció de talent, expressat al primer punt de la convocatória,
coPlideix amb la interpretació que s’ha fet del punt V1I.l de la mateixa, consultada la
Comissió d’Investigació el dia 7 de desembre de 2017, aquesta decidí proposar al
Consell de Direcció que els candidats que han quedat en el primer quartil de la llista
ordenada per puntuació emesa per I’AVAP quedin com a substituts en cas de renúncia
dels dos candidats. En aplicació del punt VII. 1 de la convocatória, seran prioritzats
aquells candidats seleccionats a la llista de substituts que no hagin gaudit d’un contracte
postdoctoral el qual provingui d’un pograma específle de contractació de doctors.

Llistes prioritzades de proposats per a la concessió i substituts
Sohlicitant Proposta Puntuació total

Maria F. Ludovico Proposat per a la concessió 100

Sónia Vives Miró Proposat per a la concessió 100

SoFlicitants substituts Puntuació total

Eduardo Ramírez Romero 99

Raquel M. Melero Fernández de Mera 97*

Gemma Lobera Galán 96*

Lindomar Andrade Portugal 95*

Ángel Mateo Ramírez 94*

Diego M. Marzese 94

Jorge Gago Marifio 98
Prioritzat segons punt VII. 1 de la convocatória

Es publica aquesta Resolució definitiva, donant un termini
acceptar l’ajut als candidats proposats.

de lO dies naturais per

La present convoeatória i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 19 de desembre de 2017

El Vicerector t~~stigació i Internaeionalització,

Jaume Carot


