
 

Resolució de la directora gerent de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) per la qual es publica l’aprovació de 
l’Oferta d’Ocupació Pública Investigadora per a l’any 2021 de l’institut.   
 
Fets 

 
1. Que el dia 16 de desembre de 2021, el Patronat de la Fundació Institut 

d’Investigació Sanitària va aprovar, condicionat a la cessió de 4 places de la 
taxa de reposició del Servei de Salut de les Illes Balears, l’Oferta Pública 
d’Ocupació investigadora per a l’any 2021 de la Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).  
 

2. Que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de 20 de desembre del 
2021, ha aprovat la cessió a la Fundació Institut d’Investigació Sanitaria 
(IdISBa) de quatre places corresponents a la taxa de reposició d’efectius del 
Servei de Salut de las Illes Balears, places que s’han de destinar de manera 
exclusiva a la convocatòria de les places de personal investigador a les 
categories professionals que preveuen els articles 31 a 34 del Decret 17/2019, 
de 15 de març, per la qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral 
al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.  

 
3. Que de conformitat amb l’establert a l’article 70.2 del Real Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic d’ocupació públic i l’article 47.5 de la Llei 3/2007, de 27 de m arç, de la 
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’oferta 
d’ocupació pública ha de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

 

Per tot l’exposat, vistos els informes favorables de la Direcció General de Funció 
Pública i de la Direcció General de Pressupostos, i vist l’acord d’aprovació del 
patronat de l’IdISBa,  
 
Resolc 
 
Disposar la publicació de l’Acord del Patronat de la Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació 
Pública investigadora per a l’any 2021 de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària de les Illes Balears, la qual s’annexa a questa resolució.  



 

 
La directora gerent de l’IdISBa 
 
 
Asunción Sánchez Ochoa 
(En virtut de la encomanda de la presidenta de la Fundació, de 23 d’abril de 2021, segon 
l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)  
  



 

 
 

ANNEX 
 

Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública investigadora per a l’any 2021 de 
l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).  

Vist l’informe emès pel la directora gerent de l’IdISBa de dia 22 de novembre del 
2021, sobre la justificació i necessitat d’aprovació de l’Oferta d’ocupació pública 
investigadora per al 2021 de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears 
per un total de 7 llocs de feina. 

Vist que d’acord amb l’estipulat al punt 18.3 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, 
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 
2021, el Servei de Salut de les Illes Balears ha cedit un total de 4 places de la taxa 
de reposició d’efectius a la Fundació d’investigació Sanitària de les Illes Balears.  

Vist el certificat emes per la directora gerent de l’IdIsBa sobre el compliment dels 
requisits i  autorització de taxa addicional per a 3 places.  

Vist que es presenten els informes favorables de la Direcció General de Funció 
Pública i Administracions Públiques i de la Direcció General de Pressuposts sobre 
l’Oferta pública d’ocupació investigadora del 2021 de l’IdISBa.  

Per tot l’exposat i fent ús de les funcions conferides pels Estatuts de l’entitat,  

ACORD 

 

1. Aprovar, condicionat a la cessió de quatre places de la taxa de reposició del 
Servei de Salut de les Illes Balears, l’Oferta d’Ocupació Pública investigadora 
de l’any 2021 de l’Institut d’Investigació Sanitaria, tal i com figura a l’Annex 1.  
 

2. Donar trasllat de la present oferta a la representació del personal, als efectes 
oportuns, així com al Departament de recursos humans de l’Institut, als 
efectes pertinents.  

 



 

ANNEX 1 
Oferta Pública d’Ocupació investigadora 2021 de l’IdISBa 

 

Personal laboral. Procés d’estabilització de personal: 7 places 

CATEGORIA GRUP CÒDI LLOC ESTABILITZACIÓ 
ESTATUT 

PERSONAL 
INVESTIGADOR 

(Decret 17/2019) 

ESTABILITZACIÓ CONSUMEIX 
TAXA 

ORDINARIA 

Investigador/a 
titular 

A LA006/ 
L03110013 

Disposició 
transitòria   

 

1 1 

Investigador/a 
titular 

A LA008/ 
L03110015 

Disposició 
transitòria  

 

1 1 

Investigador/a 
titular 

A LA004/ 
L03110011 

Article 33.1  1 1 

Investigador/a 
titular 

A LA005/L03110
012 

Article 33.1  1 - 

Investigador/a 
titular 

A LA007/L03110
014 

Article 33.1 1 - 

Investigador/a 
titular 

A LA009/L03110
016 

Article 33.1  1 - 

Investigador/a 
titular 

A LA025/L03110
017 

Article 16 1 1 

    7 4 

 


