
	  

	   1	  

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ  
RELACIÓ DE PLACES I CANDIDATS PROPOSATS 
 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
Codi:	  CMI1	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Perfil docent: Estructura de 
computadors II. Ampliació d’automatització industrial. Perfil com a investigador: Localització i navegació visual de vehicles autònoms 
submarins. Exploració i planificació dinàmica de camins amb robots autònoms per a mapatge en 3D.  
Candidat/s proposat/s 
Bonin Font, Francisco Jesús 

 
Codi:	  CMI3	  

Un professor contactat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: 
Programació - Informàtica I. Estructura de dades. Perfil com a investigador: Tècniques de visió per a la interacció en espais RGBD i per a 
imatges mèdiques. 
Candidat/s proposat/s 

Moyà Alcover, Gabriel 
 
Codi:	  CMI5	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Didàctica 
de les matemàtiques II. Matemàtiques de l’Educació Primària. Perfil com a investigador: Nombres borrosos discrets. Aplicacions a la 
presa de decisions i a la teoria de consens.  
Candidat/s proposat/s	  
Riera Clapés, Juan Vicente 
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Codi:	  CMI9	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: 
Matemàtiques. Mètodes per a l’Àlgebra Lineal. Perfil com a investigador: Estructures mètriques generalitzades. Mètriques borroses i les 
seves aplicacions. 
Candidat/s proposat/s	  
Miñana Prats, Juan José 

 
Codi:	  CMI10	  

Un professor contractat doctor interí. Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. Perfil docent. Matemàtiques II - Càlcul. 
Matemàtiques I. Perfil com a investigador: Processament i anàlisi matemàtica d’imatges: models variacionals.  
Candidat/s proposat/s	  
Duran Grimalt, Joan 

 
Codi:	  CMI4	  

Un ajudant. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Programació-Informàtica I. Perfil com 
a investigador: Entorns de 360º multimèdia Interactive Hypervideo. 
Candidat/s proposat/s	  

Oliver Tomàs, Antoni 

 
Codi:	  CMI6	  

Un ajudant. Àrea de coneixement. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Introducció a la geometria. Perfil com 
a investigador: Tècniques de soft computing en el processament d’imatges biomèdiques. Morfologia matemàtica borrosa.  
Candidat/s proposat/s	  
Bibiloni Serrano, Pedro 
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Codi:	  304196	  

Un ajudant. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Matemàtica discreta. Perfil com a 
investigador: Mètodes matemàtics en filogenètica i en xarxes biomoleculars.  
Candidat/s proposat/s	  
Riera Roca, Gabriel 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
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, 25 de juliol de 2018 
 
La vicerectora de Professorat,  
 
 
M. Antònia Fornés 


