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

 
Codi: CMI1 

Un contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Introducció a la 
geometria (grau de Matemàtiques 2). Geometria afí i mètrica (grau de Matemàtiques 2). Perfil com a investigador: Tècniques 
d’informàtica tova (soft computing) en el processament d’imatges biomèdiques. Morfologia matemàtica borrosa. 
	  
Candidats proposats: 

Bibiloni Serrano, Pedro 

 
Suplents:  

--------------------------------------------- 

	  

Codi: CMI2 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. Perfil docent: Didàctica de les matemàtiques I (grau 
d’Educació Primària). Matemàtiques per a l’enginyeria (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica). Perfil com a investigador: 
Teoria qualitativa de les equacions diferencials ordinàries aplicada a la neurociència computacional. 
	  
Candidats proposats: 

Vich Llompart, Catalina 

 
Suplents:  

--------------------------------------------- 
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Codi: CMI3 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: 
Matemàtica discreta (grau de Matemàtiques). Àlgebra abstracta II (grau de Matemàtiques). Perfil com a investigador: Bioinformàtica. 
Xarxes filogenètiques. 
 
Candidats proposats: 

Pons Mayol, Joan Carles 

 
Suplents:  

--------------------------------------------- 

	  

Codi: CMI5 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. Perfil docent: Matemàtiques II (grau de 
Bioquímica). Anàlisi de dades (grau de Matemàtiques). Perfil com a investigador: Estadística aplicada a la modelització de senyals. 
	  
Candidats proposats: 

García Mosquera, Irene María 

 
Suplents:  

Hurtado Gil, Lluís 

	  

Codi: 304200 
Un professor ajudant doctor: Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Estructures de 
dades. Aplicacions distribuïdes a Internet i interfícies d’usuari. Perfil com a investigador: Interacció persona-ordinador. 
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Candidats proposats: 

Roig Maimó, Maria Francesca 

 
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 
 
 
 


