
 
 

IV MÀSTER EN GESTIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES.  

TÍTOL PROPI DE LA UIB (66 ECTS). Edició 2022/2023 

1er període preinscripció 

 

LLISTA PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÈS, I EXCLÒS: 

Grup 1. Personal funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Administració de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca i els seus 

organismes autònoms, que ocupi llocs directius, de cap de servei o amb nivell 26 o 

superior.  

1. Horrach Torrens, Andres 24 anys, 5 mesos i 20 dies 

 

Grup 2. Personal funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Administració de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca i els seus 

organismes autònoms, que no compleixi les circumstàncies de l'apartat anterior.  

1. De Wulf Vives, Sonia 17 anys 

2. De Ruz Massanet, Juana Teresa 15 anys, 9 mesos i 1 dia 

 

Grup 3. Personal funcionari de carrera  i personal laboral fix d'altres administracions 

públiques de les Illes Balears i del sector públic institucional.  

1. Galiano Ceped, Maria Rosa 34 anys 

2. Garcies Gomila, Domenec 26 anys, 5 mesos i 11 dies 

3. Granell Tarrega, Jaime 1 any, 11 mesos i 30 dies 

 

Grup 4. Personal funcionari interí i altre personal laboral de qualsevol administració 

pública de les Illes Balears i del sector públic institucional.  

1. Reig Morro, Juana Maria 21 anys, 9 mesos i 15 dies 

2. Fortesa Mas, Maria Francesca 4 anys, 9 mesos i 18 dies 

3. Vazquez Massot, Asuncion 1 any, 10 mesos i 10 dies 

4. Sastre Duran, Jesus 1 any, 10 mesos 

5. Campos Mendez, Beatriz 3 mesos 

 



 
 

Grup 5. Persones amb titulació universitària oficial  (estudis universitaris, 

ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, 

ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments 

esportius de grau superior, o qualsevol altra estudi que, d’acord amb la legislació 

orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior). Obtingut en 

els anys acadèmics 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-21. 

1. Fores Gomez, Albert 9 

2. Bonnin Blazquez, Sandra 7.47 

 

Grup 6. Persones amb titulació universitària oficial (estudis universitaris, 

ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, 

ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments 

esportius de grau superior, o qualsevol altra estudi que, d’acord amb la legislació 

orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior) Obtingut amb 

anterioritat a l’any acadèmic 2016-2017. 

1. Cano Roig, Marta 7.19 

2. Mayans Mesquida, Josep Antoni 6.76 

 

Persones excloses per no haver presentat la declaració responsable o haver-la 

presentada incomplerta: 

1. Mendo Romero, Daniel Jose 

2. Sastre Ferrer, Merce 

 

 

 

S’estableix un període d’al·legacions del 20 de juliol al 5 de setembre, ambdós inclosos. 

De conformitat amb els criteris establerts les places lliures en alguns dels col·lectius 

s’han redistribuït seguint els percentatges indicats. 

La relació d’alumnat admès per cursar mòduls es resoldrà una vegada assignades les 

places definitives a màster complet. 

 

 


