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Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears des de 2009, i 

consellera secretària de 2009 a 2011 i de 2015 ençà. 

 

Doctora en dret públic (2003), va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat de Dret 

Públic corresponent als anys 2003 i 2004 i el Premi Rafael Martínez Emperador 

2006. 

És professora de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears des de 

1993. Ha impartit docència en els estudis de llicenciatura en dret i actualment 

n'imparteix en els estudis de grau en dret i de doble grau d'administració i direcció 

d'empreses i dret. 

Així mateix, ha participat com a docent en el programa de doctorat del Departament 

de Dret Públic entre el 2004 i el 2009, en el Màster oficial en pràctica jurídica i en el 

Postgrau en gestió escènica (com a responsable del mòdul Polítiques públiques en 

les arts escèniques). 

És autora de material didàctic de diverses assignatures, accessible a través de la 

xarxa (Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears), i ha elaborat continguts 

del curs Especialista universitari en direcció i gestió dels serveis socials, 

corresponent al mòdul Legislació i serveis socials. 

Ha publicat els llibres La intimidad como fundamento de la inviolabilidad del domicilio 

(1998) i El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal 

(2006). Ha coordinat, juntament amb altres autors, l’obra El futuro territorial del 

Estado Español: ¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o 

secesión? Ha participat en dinou llibres col·lectius. També ha publicat en revistes 

científiques diversos articles de la seva especialitat.  

La seva línia d'investigació principal és l'organització institucional de l’Estat i el 

sistema autonòmic. Així mateix, ha treballat sobre els drets lingüístics i sobre el 

principi democràtic i les diferents formes de participació social i política. Ha 

intervingut com a ponent i comunicant en congressos nacionals i internacionals de 

dret constitucional. Des de l’any 2007 col·labora amb l’Institut de Dret Públic en 

l’elaboració anual de l’informe de comunitats autònomes. Des de 2012 participa en el 

Foro de las Autonomías per debatre sobre els reptes de l’autonomia política i 

l’autogovern a l’Estat espanyol. 



Té reconegut un tram d’investigació per l’ANECA. Ha rebut avaluació positiva dels 

mèrits al·legats en les convocatòries de 2008 i 2014 del complement retributiu 

d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora. Ha rebut, també, avaluació 

positiva dels mèrits al·legats en les convocatòries de 2008, 2013 i 2018 del 

complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació 

permanent. 

Ha estat secretària del Departament de Dret Públic i directora de la Càtedra 

d’Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears. De 2009 ençà 

forma part de la plantilla d’avaluadors del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, 

en el qual duu a terme funcions d’avaluació i examen d’articles científics 

d'investigació, nacionals i estrangers. Des de 2019 és subdirectora del Laboratori 

Interdisciplinar sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB) i, 

com a tal, participa en la direcció de l’equip que desenvolupa quatre línies de treball: 

investigació, formació, transferència de coneixements i debat en matèria de drets 

humans. 
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