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PROPOSTA	DE	LA	COMISSIÓ	DE	CONTRACTACIÓ	
RELACIÓ	PLACES	I	CANDIDATS	PROPOSATS	

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 29 de juny de 2016, 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). 

Departament Plaça Àrea de coneixement Candidat proposat

Ciències  Metemàtiques  i 
Informàtica

Contr dr. 
(interí)

Codi: CMI4
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial. Perfil docent: Gestió de projectes (grau d’Enginyeria 
Informàtica,  pla  2014).  Processos  i  qualitat  de  software  (grau 
d’Enginyeria  Informàtica,  pla  2014).  Gestió  avançada  de 
projectes (grau d’Enginyeria Informàtica, pla 2010). Planificació 
i  direcció  de  projectes  (màster  universitari.  Enginyeria 
Informàtica).  Direcció  de  projectes  (màster  universitari. 
Enginyeria  de  Telecomunicació).  Perfil  com  a  investigador: 
Gestió de projectes. Gestió Lean & Agile. Avaluació i millora de 
processos  de  software,  de  serveis  de  TI  i  de  seguretat  de  la 
informació.  Gammificació  en  la  millora  de  processos  i  en  la 
innovació docent. 

Antoni L. Mesquida Calafat

Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

Ajudant Codi: CMI5
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial. Perfil docent: Matemàtica discreta (grau d’Enginyeria 
Informàtica,  pla  2014).  Mètodes  per  a  l’àlgebra  lineal  (grau 
d’Enginyeria Informàtica, pla 2014). Perfil com a investigador: 
Bioinformàtica. 

Deserta

Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

Ajudant Codi: CMI8
Àrea  de  coneixement:  Arquitectura  i  Tecnologia  de 
Computadors.  Perfil  docent:  Ampliació  d’arquitectura  de 
computadors  (grau  d’Enginyeria,  pla  2014).  Administració  de 
sistemes informàtics (grau d’Enginyeria Informàtica, pla 2010). 
Perfil com a investigador: Governança de les TIC

Beatriz Gómez Suárez

Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

As. 3h Codi: 32023
Àrea  de  coneixement:  Enginyeria  Telemàtica.  Perfil: 
Computadors i sistemes operatius. Xarxes multimèdia.

Andreu Pere Isern Deyà
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Palma, 28 de juny de 2016 
La vicerectora de Professorat  
i Seus Universitàries,  

M. Antònia Fornés


