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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ RELACIÓ DE PLACES I CANDIDATS PROPOSATS 
 
Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
 
Centre d’Estudis de Postgrau 
 
Codi: 220064 

Un professor associat d’1 hora. Perfil: Didàctica Específica. Disseny i desenvolupament curricular a l’àrea de Geografia i Història. 
 
Correcció d’errors: 
Aquesta plaça no s’ha resolt atès que la Comissió de Contractació va detectar que es tracta de la mateixa plaça que la que 
té el codi CEP3E d’aquesta convocatòria.  

 
Codi: CEP1E 

Un professor associat d’1 hora. Perfil: Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge d'Anglès i 
Alemany. 
 
Candidat proposat: 

Marcos Márquez, María Teresa 

Suplent:  

__________________ 

 
Codi: CEP2E 

Un professor associat d’1 hora. Perfil: Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge a l’Àrea 
d’Economia. 
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Candidat proposat: 

Deserta 

Suplent:  

__________________ 

 
Codi: CEP3E 

Un professor associat d’1 hora. Perfil: Didàctica Específica. Disseny i desenvolupament curricular a l'àrea de Geografia i Història. 
 
Candidat proposat: 

Rodríguez Branchat, Rosa 

Suplent:  

__________________ 

 
Codi: CEP5E 

Un professor associat d’1 hora. Perfil: Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge en 
l'Especialitat de Tecnologia de Serveis (Turisme i branca sanitària FP). 
 
Candidat proposat: 

Deserta 

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 17 de novembre de 2021, 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 
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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). 

 
 
 
 

Antoni Bordoy 
Vicerector de Personal Docent i Investigador 
 
Palma, 16 de novembre de 2021 
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