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

Departament de Dret Públic 
Codi:	  DPú2	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Dret Administratiu. Perfil docent i perfil com a investigador: El propi de 
l’àrea. 
Candidat/s proposat/s	  

Bauzá	  Martorell,	  Felio	  José	  

 
Codi:	  050732	  

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Dret Penal. Perfil docent i perfil com a investigador: El propi de l’àrea. 
Candidat/s proposat/s	  

Montserrat Sánchez-Escribano, María Isabel 

 
Codi:	  DPú3	  

Un ajudant. Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat. Perfil docent i perfil com a investigador: El propi de l’àrea. 
Candidat/s proposat/s	  
Ruiz-Coello Frontana, Mónica 

 
Codi:	  DPú4	  

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social. Perfil docent: El propi de l’àrea. 
Candidat/s proposat/s	  
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Bravo García, María Encarnación 

 
Codi:	  050626	  

Un professor associat de 3 hores. Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Perfil docent: Dret de la 
Unió Europea. 
Candidat/s proposat/s	  

Grimalt	  Vigo,	  Miquela	  

 
                   
 
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 

 


