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Resolució de la correcció d’errors de la convocatòria d’un procés selectiu per a la 
contractació de tres investigadors o investigadores postdoctorals per al programa 

“FOLIUM” del projecte “INTRES: invertir, investigar i innovar”, projecte finançat pel 
Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible 

Per resolució a data 22 de juny de 2020, es va aprovar la convocatòria per a la contractació de 

tres investigadors o investigadores postdoctorals per al programa “FOLIUM” del projecte 

“INTRES: invertir, investigar i innovar”, projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de 
Turisme Sostenible, publicada al BOIB núm. 114 amb data de 25 de juny de 2020. 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 

Comú, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 

actes. 

RESOLC: 

PRIMER: Corregir la convocatòria per a la contractació de tres investigadors o investigadores 
postdoctorals per al programa “FOLIUM” del projecte “INTRES: invertir, investigar i innovar”, 

projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible, publicada al BOIB núm. 
114 amb data de 25 de juny de 2020, en els següents termes: 

ON DIU: 

ANNEX IV 

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS 

3. ALTRES MÈRITS PUNTS 

MÀX 

PUNTS DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA 

3.1 Obtenció de premis, mencions, distincions, 
activitats de divulgació científica, patents i altres 

(0.10 punts per mèrit) 

1   

3.2 Direcció de tesis  (0.25 punts per tesi) 1   

 

HA DE DIR: 

ANNEX IV 

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS 

3. ALTRES MÈRITS PUNTS 

MÀX 

PUNTS DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA 

3.1 Obtenció de premis, mencions, distincions, 

activitats de divulgació científica, patents i altres 
(0.10 punts per mèrit) 

1.5   

3.2 Direcció de tesis  (0.5 punts por tesi) 1.5   
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SEGON: Publicar aquesta resolució en el BOIB i en la pàgina web de la Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària Illes Balears. 

 

Palma, 24 d’agost de 2020 

El director gerent 

 

 

José Llado Iglesias 
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