
	  

	   1	  

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ  
RELACIÓ DE PLACES I CANDIDATS PROPOSATS 
 
Departament d’Economia Aplicada 
	  

Codi: EA1/bis  
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Estructura i conjuntura econòmica. 
Perfil com a investigador: Estructura, conjuntura econòmica i anàlisis i tècniques input-output. 
 
Candidats proposats: 

Portella Carbó, Ferran 

 
Suplents:  
---------------------------------- 

 
Codi: 602232 

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Entorn econòmic, teoria econòmica. 
Perfil com a investigador: Teoria econòmica. 
 
Candidats proposats: 

Calvo Pardo, Hector Fernando 

 
Suplents:  
---------------------------------- 
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Codi: 602244 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Econometria. Perfil com a investigador: 
Econometria, anàlisi de sèries temporals. 
 
Candidats proposats: 

Troster , Victor Emilio 

 
Suplents:  
---------------------------------- 

 
Codi: 602277 

Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Anàlisi de dades econòmiques. Perfil 
com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals. 
 
Candidats proposats: 

Virbickaite, Audrone 

 
Suplents:  
---------------------------------- 

 
Codi: EA1C 

Un professor visitant. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Economia del turisme i l’hoteleria. Perfil com a 
investigador: Economia del turisme i economia aplicada.  
 
Candidats proposats: 
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Arbulú Villanueva, Italo Raúl Abraham 

 
Suplents:  
Carril Caccia, Federico 

 
Codi: EA8 

Un professor visitant. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Economia industrial i organització industrial. Perfil com a 
investigador: Economia industrial, organització industrial i teoria de jocs. 
 
Candidats proposats: 

Ferrarese, Walter 

 
Suplents:  
-------------------------------------------- 

 
Codi: 602276 

Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Macroeconometria. Perfil com a investigador: 
Econometria, anàlisi de sèries temporals. 
 
Candidats proposats: 

Rachinger, Heiko Jürgen 

 
Suplents:  
Hurtado Gil, Lluís 
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Codi: 602236 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: Anàlisi macroeconòmica del turisme. Perfil com a 
investigador: Mètodes quantitatius en macroeconomia. 
 
Candidats proposats: 

Tsener, Inna 

 
Suplents:  
------------------------------------------ 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

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 2 de setembre de 2019, 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, 22 de juliol de 2019 
 
La vicerectora de Professorat,  
 
 
M. Antònia Fornés 
 
 
 


