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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ  
RELACIÓ DE PLACES I CANDIDATS PROPOSATS 
 

Departament de Biologia 
Codi:	  B1	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Zoologia. Perfil docent: Plagues agrícoles i ornamentals. Agricultura 
ecològica. Recursos per a la valoració de la Biodiversitat. Perfil com a investigador: Entomologia i parasitologia aplicades: plagues i 
paràsits de sistemes agroforestals i apícoles. 
 
Candidat/s proposat/s	  
Leza Salord, María del Mar 
 
Codi:	  B6	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ecologia. Perfil docent: Poblacions i medi físic. Ecologia aplicada a 
l’agricultura. Ecologia global. Comunitats i ecosistemes. Operacions bàsiques de camp. Perfil com a investigador: Ecologia terrestre; 
gestió i conservació d’espècies amenaçades i introduïdes; Biodiversitat insular. 
(La docència d’algunes assignatures es farà en llengua anglesa.) 
 
Candidat/s proposat/s	  

Piña Fernández, Samuel 
 
Codi:	  B9	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Fisiologia. Perfil docent: Fisiologia humana. Fisiologia animal i 
cronobiologia. Perfil com a investigador: Fisiologia. 
Candidat/s proposat/s	  
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Tejada Gavela, Silvia 
 
Codi:	  B2	  

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement. Farmacologia. Perfil docent: Farmacologia general. 
Candidat/s proposat/s	  

1. Barturen Fernández, Fernando 
2. Barceló Martí, Bernardino 
3. Fosch Mur, Javier 
 
Codi:	  B3	  

Un professor associat d’1,5 hores. Àrea de coneixement: Farmacologia. Perfil docent: Neurofarmacologia. Farmacodinàmica. 
Farmacocinètica. 
Candidat/s proposat/s	  

1. Yañez Gómez, Fernando 
2. Álvaro Bartolomé, María 
3. Torrecabota Sureda, Núria 
 
                  
Contra aquesta proposta de la comissió, els candidats poden presentar un recurs d’alçada davant el Rector de la Universitat de les Illes Balears en el termini d’un mes 
comptador des del dia 3 de setembre de 2018, d’acord amb el que disposa el primer paràgraf del tretzè apartat de l’article 10 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual 
es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa el Decret 21/2006, de 10 de 
març (BOIB núm. 39, de 18 de març), i el Decret 41/2013, de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre). 
 
Palma, 26 de juliol de 2018 
 
La vicerectora de Professorat,  
 
M. Antònia Fornés 


