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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 

Resolució del director científic i de la directora gerent en funcions de la Fundació Institut d'Investigació 

Sanitària Illes Balears (en endavant IdISBa. Actua en virtut de la encomana de funcions pròpies de la 

Gerència, atorgada per la presidenta el 23 d’abril de 2021, amb efectes a partir de 24 d’abril de 2021, segons 

l’establert a l’article 28.3 dels estatuts fundacionals, elevats a públic  davant el Notari de Palma, D. Armando 

Mazaira Pereira, amb data 17 de febrer de 2017, amb el número de protocol 509)  per la que s’aprova la 

relació provisional de les sol·licituds admeses y no admeses, corresponent a la convocatòria Impetus 2021. 

D’acord amb el previst a l’article article 4.7 de les bases de la convocatòria Impetus 2021 de l’Institut 

d’Investigació  Sanitària Illes Balears del 10 de setembre de 2021,  

RESOLEM 

1. Aprovar la relació provisional de sol·licitud admeses i no admeses a la convocatòria Impetus 2021 

que es llisten a continuació: 

Referència Estat 
IMP21/01 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/02 Admès. 

IMP21/03 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/04 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/05 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/06 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/07 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/08 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/09 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/10 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/11 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/12 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/13 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

IMP21/14 Admès provisionalment. Revisar el requeriment de documentació. 

 

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

Palma, 26 d’octubre de 2021 

 

 

 

 

 

Miquel Fiol Sala     Asunción Sánchez Ochoa 
Director Científic de l’IdISBa   Directora Gerent en funciones de l’IdISBa 
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