
Junta de Facultat  

29-10-2013, 13:30h 
 

 

El 29/10/2013 a las 13:30 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): 

 

Aguiló Femenias, Margalida 

Aguiló Segura, Paula 

Buades Mir, Pedrona 

Del Barrio Castro, Tomás 

Escrihuela Villar, Marc 

Hernández Fernández, Ricardo José 

Horrach Munar, Miquel 

Jacob Escauriaza, Marta 

Llompart Bibiloni, Maria 

Massot Perelló, M. Magdalena 

Monter Espinosa, M. del Rosario 

Munar Muntaner, Esperanza 

Oliver Rullan, Francesc 

Pascual Fuster, Bartomeu 

Pascual Gascó, Roberto 

Payeras Llodrà, Margalida 

Pujol Caballero, Francisca Isabel 

Rivas Yarza, Pedro Antonio 

Rosselló Villalonga, Juan Carlos 

Sansó Rosselló, Andreu 

Tugores Ques, María 

Vaello Sebastià, Antoni 

Valero Sierra, Oscar 

Valle Valle, Elisabeth 

 

 

Excusen la seva assistència: Rafel Crespí, Antoni Riera Font, Gonzalo Lozano Arnica, Bartolomé 

Deyà Tordella, Margalida Alemany Hormaeche i María Antonia Truyols Martí. 

 

 

 

 

 



Primer punt:  

Aprovació si es cal de l’acta de l’última junta ordinària (19-04-2013) i extraordinària (19-04-

2013). Se aproven per unanimitat. 

Segon punt: Informació de deganat 

• Creació de espais comuns per a GECO, GADE i GAID: Es comunica que els 

problemes sorgits  recentment per l’ús inapropiat del fòrum comú dels estudis 

de GADE per part dels estudiants s’ha resolt canviant la configuració d’estos 

espais per a que l’accés als mateixos sigui voluntari per als professors. A més, 

s’ha canviat el nom  a “Fòrum d’estudiants”. Els canvis no afectaran als taulers 

d’anuncis. 

 

• Elaboració¡ de la nova pàgina web: S’informa de la creació d’una nova pàgina 

web per a la FEE que pretén cobrir els exigències de la AQUIB en el recent 

“Informe de Seguiment dels Ensenyaments Universitaris Oficials del curs 2011-

2012”. S’informa  que com a part de la nova informació que apareixerà a la 

web, s’està recopilant la normativa pròpia de la FEE a partir de ses actes de 

reunions anteriors.  

 

• Elaboració de normativa contra el frau en l’avaluació:  El problema del frau ha 

estat objecte de debat en anteriors juntes. L’únic reglament actualment 

existent sobre el tema es el Art. 32 del reglament acadèmic.
1
 Es comunica que 

es pretén elaborar una normativa pròpia que es sotmetrà en un futur a la junta 

de la FEE per a la seva aprovació. De moment, s’ha elaborat una normativa 

concreta aplicable als Treballs de Final de Grau (TFG). 

 

• Pressupost internacional 2012-2013: Es comunica que existeixen un fons per al 

voltant de 2000€ per a la realització de traduccions de textos a l’anglès que 

deuria haver-se gastat abans del 30 de Setembre però que, per la transició de 

l’equip deganal, s’ha prolongat. En qualsevol cas, deuen utilitzar-se el més aviat 

possible. Mariona Tugores suggereix oferir-lo als professors que donen classe al 

Pathway in English.  

  

                                                           
1
 Acord normatiu 10273 de 14-05-2012, FOU 365. Article 32. Frau (en l’avaluació) 

Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la 

realització demostradorament fraudulenta d’alguna de les activitats d’avaluació incloses en l’avaluació 

d’alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva qualificació 

que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria anual. 

En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d’obres alienes presentats de 

tal manera que es facin passar com a propis de l’estudiant. 



Tercer punt:  

Reserva d’espais per al Simposio de Análisis Económico de Desembre de 2014 (Edifici 

Jovellanos) i per a la reunió de CONFEDE (Sa Riera) de Maig de 2014. Se aprova per unanimitat. 

Quart punt:  

Reconeixement de crèdits: Es proposa que la firma dels reconeixement de crèdits es 

delegui en els dos Caps d’Estudis. S’aprova per unanimitat. S’informa de que la 

composició de la Comissió de Reconeixement de Crèdits es presentarà a la propera 

junta. 

  

Es proposa també convalidar com a crèdits de lliure configuració per als alumnes de 

pla antic la assistència a les VII Jornades de Fiscalitat, que tindran lloc en Eivissa el 13 

de Desembre de 2013. S’aprova per unanimitat. 

Quint punt:  

Nova normativa dels TFG i de les Pràctiques en Empresa (PE) que s’adjunten a la 

convocatòria de la junta: El Vice-degà d’Adaptació al Espai Europeu i Pràctiques, 

Alfredo Martin, exposa els principals canvis que s’han introduït en la normativa tant 

del TFG com de les PE. Destaquem: 

 

• Permetre la matriculació en TFG si s’està matriculat de tots els crèdits pendents, 

exceptuant les PE i viceversa. 

• Els professors que supervisen TFG serà designats en els COA dels departaments. 

• Nou procés d’assignació de tutors i treballs entre alumnes.  

• Firma del contracte docent. S’incorpora apartat en el que l’alumne es compromet 

a realitzar un treball original. 

• Sessions informatives per evitar plagi i sobre el format del TFG. 

• Augmentar el requeriment a 8 punts sobre 10 per a poder presentar el treball 

davant d’un tribunal i optar a la qualificació de excel·lent o matrícula d’honor. El 

tutor deu considerar que el treball es mereix les anteriors qualificacions.  

• Si hi ha molts TFG que van a tribunal, la FEE podrà establir procediments objectius 

per a liminar el nombre. 

 

Es proposen i s’aprova fer el següents canvis a la normativa dels TFG: 

• A proposta de Paula Aguiló: Es modifica la redacció del article 15.6. En lloc de 

“15% de la nota final del TFG”, queda com “1.5 punts sobre 10”. 

• A proposta de Pedro Rivas: En el punt 3.5 es substitueix la referencia al Apèndix V i 

per “Apèndix VI” 



• A proposta de Pedro Rivas: Es modifica el punt 14.4 de la següent forma: “Al 

mateix temps que els tutors lliuren la qualificació hauran de fer arribar el TFG als 

serveis administratius pertinents”. 

 

Sext punt:  

Es presenta la nova composició de la Comissió de Qualitat, constituïda per: 

Andreu Sansó Rosselló 

María Esperanza Munar Muntaner 

Marc Escrihuela Villar 

Roberto Pascual Gascó 

Tomás del Barrio Castro 

 

PAS: 

Francisca Isabel Pujol Caballero 

 

Alumnes de GADE: 

Caiyuan Zhu  

Penélope Ramirez Paulino  

 

Alumnes de GECO: 

Alejandro Rivas Ortiz 

Ricardo José Hernández Fernández: 

 

S’aprova per unanimitat. 

Sèptim punt:  

Es sol·licita l’opinió de la junta envers els següents temes: 

 

(a) Substitució dels exàmens extraordinaris de Setembre per exàmens de Juliol. En 

general, la posició de la junta es favorable, si be tot queda a l’espera de 

conèixer la proposta que la Comissió Acadèmica està elaborant en estos 

moments i que contempla la possibilitat d’exàmens extraordinaris tant en 

Febrer (per a assignatures del 1
er

 semestre) com en Juliol (per a assignatures de 

2º semestre).  

(b) Convocatòries anticipades:
2
 Es proposa desenvolupar una normativa pròpia de 

la FEE per a aquells estudiants als que els faltin dues assignatures per a acabar 

els seus estudis, condicionat a que els hagen cursat. 

                                                           
2
 Acord normatiu 10273 de 14-05-2012, FOU 365. Article 48.3 

(...) 3. L’estudiant pot sol·licitar, per una banda, l’avaluació anticipada de les assignatures treball de fi de 

grau/màster i les pràctiques obligatòries. Per altra banda, a més d’aquestes assignatures, també pot 

sol·licitar l’avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures més per any acadèmic, sempre que es 

donin les circumstàncies següents: 

a) La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència d’activitats 

recuperables que permetin aquesta opció. 



(c) Pràctiques i optativitat en el estranger: Antonia Morey planteja els seus dubtes 

envers la possibilitat recollida als plans d’estudis de grau de substituir les PE per 

3 optatives quan s’aplica a estudiants de mobilitat. Aquet tema es porta a 

debat després del malestar manifestat per estudiants que no fan el “Pathway in 

English” i que es consideren discriminats per les majors facilitats que tenen els 

seus companys del Pathway a l’hora de convalidar pràctiques i elegir universitat 

de destí. S’acorda convocar una reunió entre el coordinador (Antonia Morey) i 

els tutors per a recollir informació i conèixer els diferents punts de vista, així 

com per a preparar una proposta que serà presentada en una futura junta de la 

FEE. 

 

Octau punt: Precs i preguntes 

No es plantegen precs ni preguntes. 

Finalitza la reunió a les 15:00 aproximadament. 

                                                                                                                                                                          

b) L’assignatura o les assignatures de les quals se sol·licita l’avaluació anticipada han de ser 

necessàries per a l’estudiant per avançar de curs. 

En qualsevol cas, el procediment que regirà per dur a terme l’avaluació anticipada l’aprovaran els 

centres responsables per a cada una de les seves titulacions. Per altra banda, els centres poden excloure 

de l’avaluació anticipada determinades assignatures per raons justificades, com seria el cas 

d’assignatures que incorporen pràctiques clíniques o requisits especials. 


