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

Codi: CMI5 

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Noves Tendències en Mineria de 
Dades. Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II (Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa. 
 

Candidat proposat: 

Barceló Bauzá, Sebastià 

 
Suplent:  

Gozalo Más, Aitor 

 
                    

 

Codi: CMI4 

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Perfil docent: Informàtica Industrial (grau 
d’Enginyeria Industrial i Automàtica). 

 
Candidat proposat: 

Deserta 

 
                    

 

Codi: 304245 
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Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Matemàtiques I (grau de 
Biologia). 

 
Candidat proposat: 

Gozalo Más, Aitor 

 
Suplent:  

Figuerola Lozano, Ricardo 

 
                    

 

Codi: 031357 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Perfil docent: Ampliació d’Automatització 
Industrial. (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica). 
 

Candidat proposat: 

Rodríguez-Losada Sada, Diego 

 
Suplent:  

______________________ 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 

Codi: CMI3 

Un professor associat de 2,5 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Matemàtica Discreta (grau 
Enginyeria Informàtica). Mètodes de l’Àlgebra Lineal (grau d’Enginyeria Informàtica). 
 



	  

	   3	  

Candidat proposat: 

Núñez Fuster, Iván 

 
Suplent:  

______________________ 

 
                    

 

Codi: 030485 
Un professor associat de 4 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Didàctica de les 
Matemàtiques I i II. (grau d’Educació Primària). 
 

Candidat proposat: 

Figuerola Lozano, Ricard 

 
Suplent:  

______________________ 
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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 1 de setembre de 2020,  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). 
 
 
M. Antònia Fornés 
Vicerectora de Professorat 
 
Palma, 10 de juliol de 2020 


