Universitat de les
Illes Balears

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE
TÉCNICS A GRUPS DE RECERCA DE LA UIB
En data 15 de maig de 2012, des del Vicerectorat d’Investigació es varen convocar
ajudes per a la incorporació de técnics, preferentment deis cicies formatius de grau
mitjá, a grups de recerca reconeguts de la UIB.
En el punt 2 de la convocatória (criteris d’adjudicació) i en particular el punt 2.1,
marcava que “Les places seran adjudicades per la Comissio d’Investigació, una vegada
avaluades per la Comissió Avaluadora de l’OSR”.
La Comissió Avaluadora de 1’OSR es va reunir en data 25 de juny de 2012, i va
procedir a 1’ avaluació de les sol• licituds presentades utilitzant els criteris establerts al
punt 2 (criteris d’adjudicació) de la convocatória.
La Comissió d’Investigació reunida en data 26 de juliol de 2012, en aplicació deis
criteris indicats a la convocatória i l’avaluació prévia de la Comissió Avaluadora. de
l’OSR, va decidir concedir una plaça a cada un dels grups que s’adjunten.
Grup de recerca, per ordre de puntuació, amb finançament de
técnie
Bioquímica, biologia molecular, nutrició i biotecnologia
Tecnologies marines, oceanografia operacional i sostenibilitat
Educació i ciutadania
Física experimental de sistemes complexos
Tecnologies de la informació multimédia
Enginyeria agroalimentária
Meteorologia
Relativitat i cosmologia
Llista prioritzada, per ordre de puntuació, deis grups substituts
Química analítica, automatització i medi ambient (soPlicitud
1/2012)
Biologia de les plantes en condicions mediterránies
Microbiologia
Sistemes, robótica i visió
Química supramolecular
Arquitectura i comportament de sistemes informátics i de
comunicacions
Nutrició comunitária i estrés oxidatiu
Investigació i formació educativa i social
Neurodinámica i psicologia clínica

Física atómica, molecular ¡ nuclear
Sostenibilitat ¡ territori
Ecologia interdisciplinária
Biologia cellular del cáncer
SoFlicitud denegada
Química analítica, automatització ¡ medi ambient (sollicitud
18/2012) per no complir amb l’establert al punt 1 .a de la
convocatória de 15.5.2012
Es va donar un termini de 10 dies, comptadors des de la publicació a la página web de
la Resolució provisional, per poder allegar el que es considerás necessari.
Resoltes les aFlegacions, es publica aquesta Resolució definitiva. Els grups de recerca
poden presentar les propostes des soFlicitud de convocatória d’oferta pública de
contracte fins el 2 de novembre de 2012, segons s’estableix a l’Acord normatiu del dia
8 de juny de 2012 pel qual saprova la normativa del personal contractat que te
finançament a cárrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears
(FOU número 366, de 15 dejuny de 2012)..
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, 7 de setembre de 2012
LaVicen tora d’Investigació,

Gemma Turnes

