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Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma 

Programa “Ramon Llull”, contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a 

l’IdISBa.  

 
Resolució del director científic de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la que 
s’aprova la relació provisional definitiva de concessió  i reserva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria Programa Ramon Llull 2020. 
 

D’acord amb el previst a les bases de la convocatòria Programa Ramon Llull 2020 de l’Institut 

d’Investigació  Sanitària Illes Balears,  

 

RESOLEM 

1. Aprovar la relació provisional definitiva de sol·licituds concedides a la convocatòria 

Programa Ramon Llull 2020 que figuren a l’annex I 

2. Aprovar la relació provisional definitiva de sol·licituds en reserva i desistides a la 

convocatòria Programa Ramon Llull 2020 que figuren a l’annex II.  

3.  Ordenar la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’IdISBa.  

4. Contra aquesta resolució es poden presentar al·legacions per escrit durant el 10 dies hàbils 

a contar a partir de la present data de publicació. 

 

 

Palma, 03 de novembre de 2020 

 

 

Miquel Fio Sala 

Director Científic IdISBa 
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Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma 

 

Annex I 

Resolució provisional definitiva de sol·licituds concedides. Convocatòria Programa Ramon Llull 

2020. 

- Modalitat a) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit 

de l’Atenció Primària, amb un pressupost màxim de 27.000 euros. Els ajuts concedits 

aniran dirigits a finançar l’alliberament d’un 20%, en còmput anual, de l’activitat 

assistencial dels candidats seleccionats durant 9 mesos. 

 

D.N.I. 
Tipus de 

Modalitat 

1. Valoració de l’activitat 
científica desenvolupada 

per el candidat a la 
intensificació en els 

darrers 5 anys: fins 60 
punts 

2. Valoració de la 
memòria de 
l’activitat de 

recerca a realitzar 
durant el període 
d’intensificació: 
fins a 40 punts 

TOTAL 

43018990C A 10,25 34 44,25 

42986203P A 17 34 51 

 

- Modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit 

de l’Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb un 

pressupost màxim de 30.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar 

l’alliberament d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats 

seleccionats durant 12 mesos o finançar l’alliberament d’un 100% de l’activitat assistencial 

durant 6 mesos. 

 

D.N.I. 
Tipus de 

Modalitat 

1. Valoració de l’activitat 
científica desenvolupada 

per el candidat a la 
intensificació en els 

darrers 5 anys: fins 60 
punts 

2. Valoració de la 
memòria de 
l’activitat de 

recerca a realitzar 
durant el període 
d’intensificació: 
fins a 40 punts 

TOTAL 

30235853F B 33 22 55 
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Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma 

Annex II 

Resolució definitiva de sol·licituds en reserva. Convocatòria Programa Ramon Llull 2020. 

- Modalitat b) Intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes a l’àmbit 

de l’Atenció Hospitalària i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb un 

pressupost màxim de 30.000 euros. Els ajuts concedits aniran dirigits a finançar 

l’alliberament d’un 50%, en còmput anual, de l’activitat assistencial dels candidats 

seleccionats durant 12 mesos o finançar l’alliberament d’un 100% de l’activitat assistencial 

durant 6 mesos. 

D.N.I. 
Tipus de 

Modalitat 

1. Valoració de l’activitat 
científica desenvolupada 

per el candidat a la 
intensificació en els 

darrers 5 anys: fins 60 
punts 

2. Valoració de la 
memòria de 
l’activitat de 

recerca a realitzar 
durant el període 
d’intensificació: 
fins a 40 punts 

TOTAL 

78202793X B 18 33 51 

36115302N B 17 30 47 

53394658C B 13 32 45 

 

 

 

   


