
   
 
 
 
 

 

Rector de la Universitat de les Illes Balears. 

Contracte predoctoral Clara Hammerl.                      
Any acadèmic 2019-20 

La Comissió de Seguiment del contracte predoctoral Clara Hammerl per a estudis de 
doctorat de la UIB reunida el 29 de juliol de 2020 ratifica la decisió de la Comissió de 
Selecció reunida el dia 1 de juliol de 2020, i acorda atorgar el contracte a:  
 
 

Sra. Marina Castillo Fuentesal 
 
 
També ha acordat la llista de suplents que es detalla a continuació, per ordre de 
prelació: 
 

• Sra. Lucia Serra Ferré 

• Sra. Roxana Sarrablo Lascorz 

• Sra. Victoria Bauçà Nicolau 
 
D’acord amb la convocatòria, la persona beneficiaria haurà d’acceptar per escrit 
(annex 1) la concessió de la beca en un termini de 7 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de la concessió. 
 
 
La qual cosa, complint l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, us notifico, amb l’advertència que contra aquesta resolució hi 
podeu interposar recurs d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord 
amb el que disposen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei esmentada. 
 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o 
més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat 
dels quals és gestionar la vostra sol•licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la 
finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la. La UIB és la 
responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, 
oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals 
automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu 
d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de 
protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu 
electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: 
https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les 
vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides 


