Maria Ballester Cardell
Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2009 ençà, i
consellera secretària de 2009 a 2011 i des de 2015.

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 de dret i actualment
n'imparteix en els estudis de grau de 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 de gestió escènica (com a responsable del mòdul Polítiques públiques en
les arts escèniques).
És autora de material didàctic accessible a través de la xarxa (Campus Extens de la
Universitat de les Illes Balears) de diverses assignatures 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), El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal
(2006), i ha participat en catorze llibres col·lectius. També ha publicat diversos
articles de la seva especialitat en revistes científiques.
La seva línia d'investigació principal és l'organització institucional de l’Estat i el
sistema autonòmic. Ha intervingut com a ponent i comunicant en diversos
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.
Ha estat secretària del Departament de Dret Públic i directora de la Càtedra
d’Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de las Illes Balears, i, de 2009
ençà, forma part de la plantilla d’avaluadors del Centre d’Estudis Polítics i
Constitucionals i duu a terme funcions d’avaluació i examen d’articles científics
d'investigació, nacionals i estrangers.

