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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ  
RELACIÓ DE PLACES I CANDIDATS PROPOSATS 
 
Departament de Física 
	  

Codi: FS1 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Física Teòrica. Perfil docent: Física general II (grau de Física). Perfil com a 
investigador: Magnetohidrodinàmica relativista. 
 
Candidats proposats: 

Palenzuela	  Luque,	  Carlos 

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

 
Codi: FS2 

Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Astronomia i Astrofísica. Perfil docent: Electromagnetisme I (grau de Física). 
Perfil com a investigador: Sismologia de la corona solar. 
 
Candidats proposats: 

Terradas Calafell, Jaume 

 
Suplents:  
---------------------------------- 
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Codi: FS7 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement. Enginyeria de la Construcció. Perfil docent: Estructures II (grau 
d’Edificació). Perfil com a investigador: El propi de l’àrea. 
 
Candidats proposats: 

Ruiz Pinilla, Joaquín Guillermo 

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

 
Codi: FS1C 

Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques. Perfil docent: Instal·lacions, equipaments i 
prevenció de riscs laborals (grau de Direcció Hotelera). Perfil com a investigador: Seguretat i salut en l’edificació. 
 
Candidats proposats: 

Hormigos Jiménez, Susana 

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

 
Codi: FS5 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica. Perfil docent: Màquines hidràuliques (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica). Perfil com a investigador: Enginyeria Energètica.  
 
Candidats proposats: 
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Alonso	  De	  Miguel,	  Iván 

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

 
Codi: FS6 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Física de la Terra. Perfil docent: Física de medis continus (grau de Física). Perfil com a investigador: 
Estudi i simulació de fenòmens meteorològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental. 
 
Candidats proposats: 

Maimó Far, Aina 

 
Suplents:  
Grau Ferrer, Antoni 

 
Codi: 103142 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica. Perfil docent: Electrònica digital. Perfil com a investigador: Computació 
reconfigurable d’altes prestacions. 
 
Candidats proposats: 

Franco Frasser, Christiam Camilo 

 
Suplents:  
Morán Costoya, Alejandro 
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Codi: 103143 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica. Perfil docent: Components i sistemes electrònics (grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica). Perfil com a investigador: Computació reconfigurable d’altes prestacions. 
 
Candidats proposats: 

Franco Frasser, Christiam Camilo 

 
Suplents:  
1. Morán Costoya, Alejandro 
2. Alonso De Miguel, Iván 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

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 
 
 
 


