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Resolució del dia 15 de desembre de 2021 de la 

Universitat de les Illes Balears per la qual 

s’aproven les llistes definitives d’aspirants 

admesos i exclosos al concurs de places de 

personal docent i investigador contractat per 

al curs 2021-22. 

En compliment del que disposen els Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel 

Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), la Llei orgànica 

6/2001, d’universitats, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de 24 de desembre), 

modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 d’abril), i el 

Decret 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret 

21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), i d’acord amb el que 

estableix la Resolució d’aquesta universitat de 26 d’octubre de 2021 per la qual es 

convoquen a concurs places de personal docent i investigador contractat per al curs 

2021-22, aquest Rectorat ha resolt el següent: 

Primer. Aprovar la relació definitives d’admesos i exclosos al concurs per a les places 

convocades. 

Segon. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, s’hi pot 

interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar de 

l’endemà a la seva publicació, davant el Rector d’aquesta universitat, o bé recurs 

contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en 

el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació.  

 

Palma, en la data de la signatura electrònica 
Per delegació del Rector (FOU núm. 519), 
 
 
Antoni Bordoy 
vicerector de Personal Docent i Investigador          
 
                                                                 

 Palma, en la data de la signatura electrònica,  
                                              es fa pública aquesta resolució 

                                                                  
 
                                                                     La cap del Servei de Recursos Humans 
                                                                     Margalida Torrens 
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