Junta de Facultat
4-7-2014, 11:00h
El 4/7/2014 a las 11:00 hores es reuneixen al seminari SB02 de l’Edifici Jovellanos els membres de
la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) que es relacionen (en ordre alfabètic):
Buades Mir, Pedrona
Casanova Caparrós, Marina
Cladera Munar, Magdalena
Crespí Cladera, Rafel
Del Barrio Castro, Tomás
Tugores Ques, Maria
Escrihuela Villar, Marc
Llompart Bibiloni, Maria
Lozano Arnica, Gonzalo
Martin Oliver, Alfredo
Monter Espinosa, Rosario
Munar Muntaner, Esperanza
Pascual Fuster, Bartomeu
Rivas Yarza, Pedro
Sanso Rosselló, Andreu
Valero, Oscar
Valle Valle, Elisabeth
Vicens Alzamora, Margalida

Excusen la seva assistència: Paula Aguiló, Ricardo Alberich, Bartolomé Deyà, Miquel Horrach,
Robert Pascual, Francisca Pujol, Maria Sard, Maria Antònia Truyols.

El degà de la Facultat, Andreu Sansó, inaugura la sessió disculpant que, per un error, no tots els
alumnes membres de la Junta han rebut la convocatòria.
Primer punt:
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (10-02-2014). S’aprova per unanimitat.
Segon punt: Informació de deganat
a.
Nou reglament acadèmic. En Marc Escrihuela, cap d’estudis de GECO, recorda que es va
enviar un mail recomanant lectura del nou Reglament Acadèmic. Destaca els punts més
importants del reglament i fa especial referència al Capítol 4. Recomana llegir amb deteniment els
articles 26,30,31,35,36 i 37.
b.
Nou calendari acadèmic. El Degà, Andreu Sansó, informa de l’avançament del període
extraordinari d’avaluació al juliol. Degà fa valoració d’avançar els exàmens, pros i contres. Informa
del calendari acadèmic del pròxim curs acadèmic.
c.
Cerimònia de graduació. El degà informa que la cerimònia de graduació es farà per
centres. La dels graus d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses es celebrarà el 18 de juliol,
juntament amb Grau de Turisme.
d.
Equipament de les aules. Degà informa de l’acabament de la instal·lació dels nous equips a
les aules (projectors, ordinadors, etc.) que seran operatius el pròxim curs acadèmic. Ressalta
millora que suposa, per alumnes i professors, la instal·lació dels equips.
e.
Cessió d’espais als estudis d’Edificació. Degà informa de la clausura de l’edifici Multiaulari
per deteriorament. En conseqüència, informa de la cessió d’espais a l’edifici G.M. Jovellanos per
reubicar estudis. Concretament, es cedeixen espais d’horabaixa (i algun de matí) per estudis
d’Edificació.
f.
Conveni Banca March. N’Alfredo Martín, vicedegà de pràctiques i TFG, informa de la
signatura del conveni amb Banca March perquè alumnes facin pràctiques, degut al venciment de
l’existent conveni. Comenta que la Banca March passarà a cedir a la Facultat d’Economia i Empresa
un import de 750€ per alumne. Malgrat la menor quantia en relació als 1200€ anteriors, el
vicedegà fa una valoració positiva per les expectatives inicials negatives que apuntaven a la
pràctica supressió dels ajuts i ressalta la implicació directa del rector per aconseguir la signatura de
la darrera versió del conveni.
g.
Pressupost internacional. La vicedegana d’internacionalització, Antònia Morey, informa
que els doblers d’internacional cobrien fins ara despeses de llibres en anglès i classes en anglès
pels professors. D’ara endavant, no ho cobrirà. Però si que cobrirà altres despeses, com ajuts al
programa MENTOR o la setmana d’internacional. Demana suggeriments en relació a dos punts: 1)
si es volen seguir tenint classes d’anglès, pagades des de facultat. 2) Quins professors volen
participar a setmana d’internacional. Enviarà mail per setembre
h.
Numerus claussus dels estudis. El Degà informa que els numerus claussus de GECO han
passat de 150 a 140, i que el nombre de matriculats al curs acadèmic 2013-2014 ha estat de 154.

Basant-se amb fets tals com que el percentatge d’alumnes que entren a GECO han triat els estudis
com a primera o segona opció, el deganat ha valorat que no procedia aquesta reducció en el
nombre de places de nou ingrés. Informa que s’ha presentat reclamació a Consell de Govern per
mantenir el nombre a 150.
Considera que és important mantenir números claussus en 150 per perill de perdre el segon grup
de 3r i 4rt de GECO d’horabaixa, que suposaria una pèrdua pels alumnes que fan feina o que tenen
pràctiques al matí.
3.
Informe AQUIB dels estudis de GECO 2012-13. El vicedegà de qualitat informa del futur
canvi al pla d’estudis. Comenta importància que s’hagin penjat CV dels professors a la web de la
Facultat. Fa referència als comentaris de les enquestes i mostra desacord amb l’informe de
l’AQUIB. Informa que s’intentaran adreçar comentaris negatius per millorar. No obstant, en
conjunt, fa una valoració positiva de l’informe.
4.
Modificació del pla d’estudis de GECO pel que fa a la fixació del número de places ofertes
de nou ingrés. El Degà explica que l’informe d’AQUIB fa notar diferència entre nombre de places a
memòria de verificació i el nombre de places ofertades. Demana aprovació d’augmentar nombre
de places a la memòria de 120 a 150 (en línia amb lo exposat al punt 2 de la present acta).
S’aprova proposta per unanimitat.
5.
Premis extraordinaris de GADE i GECO curs 2012-13. Esperança Munar, cap d’estudis de
GADE, proposa com a premi extraordinari de GECO a Pedro Sagrera Maimó (nota mitja de 8,58
sobre 10) i a GADE a Patrícia Fernández Millano (nota mitja de 8.24 sobre 10). S’aprova per
unanimitat. Esperança Munar informa que encara no ha passat per Comissió Acadèmica, però que
s’entregarà premi a cerimònia de graduació
6.
Ratificació de la normativa pròpia de la facultat de convocatòria anticipada. Degà llegeix
article 31 del nou reglament acadèmic. Fa especial referència al punt 2. Marc Escrihuela informa
que reglament preveu que centres desenvolupin normativa. La normativa pròpia que es proposa
afegeix un article, l’article 3. Esperança Munar i Andreu Sansó fan matisacions. S’aprova per
unanimitat.
7.
Fixació de la nota mínima per finalitzar estudis per compensació. El degà llegeix l’article 41
del nou reglament. Proposa un 6 com a nota mínima per finalitzar estudis per compensació.
S’aprova per unanimitat
8.
Assumptes de tràmit
a.
Taula de reconeixement de crèdits de Dret a Gade i GTUR a GADE. Dret-GADE: Esperança
Munar informa que la taula esta basada en l’esperit que un alumne de Dret que vulgui fer GADE
tingui les mateixes oportunitats que un alumne que esta cursant el doble Grau GAID. Informa que
se recomanarà alumne fer cursos “zero” de matemàtiques i comptabilitat financera II. Rafel Crespí
proposa re-obrir discussió sobre la importància de les matemàtiques a GAID i si va ser oportú
eliminar assignatura de matemàtiques. Esperança Munar replica que les queixes d’alumnes es
centren més en comptabilitat. Rafel Crespí considera que alumnes poden no queixar-se perquè
consideren matemàtiques una assignatura difícil. Proposa reobrir el tema en el futur per poder
recuperar matemàtiques com assignatura a GAID.

GTUR a GADE: Esperança Munar repeteix la mateixa idea que abans per construir taules: un
alumne de GTUR no tingui més dificultats que un alumne que estigués estudiant doble titulació
Turisme-ADE. Degut a que la doble titulació encara no esta en marxa, presenta una taula de
reconeixements mínima, pactada amb professors.
S’aproven per unanimitatb.
Normativa per a alumnes d’homologació. La vicedegana de Coordinació Interna i Relacions
Exteriors, Maria Llompart, informa de l’acord publicat al BOE referent a la normativa per alumnes
d’homologació. Proposa que, per simplificar procediment, l’homologació la firmin els membres de
l’equip deganal. S’aprova per unanimitat.
9.

Precs i preguntes. No n’hi ha hagut.

Finalitza la reunió a les 11.55h, aproximadament.

