
Junta de Facultat  

10-2-2014, 12:30h 
 

 

El 10/2/2014 a las 12:30 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 Segura, Paula 

Alberich Martí, Ricardo 

Cladera Munar, Madalena 

Buades Mir, Pedrona 

Crespí Cladera, Rafel 

Del Barrio Castro, Tomás 

Deyà Tortella, Bartolomé 

Escrihuela Villar, Marc 

Horrach Munar, Miquel 

Lozano Arnica, Gonzalo 

Llompart Bibiloni, Maria 

Martin Oliver, Alfredo 

Massot Perelló, M. Magdalena 

Monter Espinosa, M. del Rosario 

Morey Tous, Antònia 

Munar Muntaner, Esperanza 

Oliver Rullan, Francesc 

Pascual Fuster, Bartomeu 

Pascual Gascó, Roberto 

Pujol Caballero, Francisca Isabel 

Riera Font, Antoni 

Rivas Yarza, Pedro Antonio 

Sansó Rosselló, Andreu 

Sard Bauzà, Maria 

Truyols Martí, M. Antònia 

Vaello Sebastià, Antoni 

Valle Valle, Elisabeth 

 

 

Excusen la seva assistència: Mariona Tugores, Joan Rosselló, Nicolau Fuster, i Marga Payeras. 

 

 

 

 

 

 



El degà de la Facultat, Andreu Sansó, inaugura la sessió presentant els nous alumnes membres 

de la Junta de Facultat: Santiago Mascaró Cardona (ADE-GADE), Margalida Sastre Rosselló 

(ADE-GADE), Maria Casanova Caparrós (Economia), Joan Salort Fuster (Economia) i Margalida 

Vicens Alzamora (Economia). 

Primer punt:  

Aprovació si es cal de l’acta de l’última junta ordinària (29-10-2013). S’aprova per unanimitat. 

Segon punt: Informació de deganat 

• Equipament d’aules: Roberto Pascual, Secretari de la Facultat, informa a la 

Junta del projecte de renovació de l’equipament de les aules AB i SB (23 aules 

en total) de l’edifici Jovellanos. El projecte consisteix en instal·lar ordenadors 

personals per al professor, canons de curta distància, pissarres blanques mate 

mòbil, i caixes de connexions. S’informa de que la empresa encarregada de dur 

a terme el projecte serà W-Mega, que les instal·lacions començaran en les 

properes setmanes, començant per unes aules pilot, i que el pressupost total 

del projecte està al voltant dels 60,000€. També s’informa que s’ha sol·licitat un 

alumne col·laborador tècnic que s’encarregarà del manteniment dels equips i 

del suport al professorat. 

 

• USIB: El Degà informa de la creació de la Associació Universitat Solidària Illes 

Balears, de la que formen part degans, directors de centre i de departament, 

personal docent i d’administració, i estudiants que te com a finalitat promoure 

la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació universitària al temps que 

facilitar l’accés als estudis universitaris a tots els que tinguin aptituds però no 

disposen de mitjans econòmics.  

 

• Reglament acadèmic: El Degà informa que s’està finalitzant amb la revisió del 

reglament acadèmic. Els membres de l’equip deganal redactaran un escrit 

informatiu amb els principals canvis introduïts per el nou reglament. 

 

• Pressupost de 2014: El Degà informa que el pressupost de la FEE per a l’any 

2014 es de 18 196.83€ (2013: 17 691.88€). En la propera junta de facultat, es 

presentarà un pressupost de ingressos i despeses. 

 

•  CONFEDE: El Degà informa que la propera reunió de la CONFEDE (Conferencia 

Española de Decanos de Economía y Empresa), tindrà lloc a Mallorca el 5-6 de 

Juny a Sa Riera. 

 

• Sessió sobre elaboració de treballs acadèmics i frau a l’avaluació als estudiants 

de TFG: El Vicedegà Alfredo Martín, informa que la sessió impartida per el 

Doctor en pedagogia Rubén Comas (UIB), va ser un èxit d’assistència. Només 30 

alumnes, absents a l’acte, tindran que fer el treball que ve recollit a la nova 

normativa de TFG aprovada en la Junta de Facultat anterior. A més, des del 

Departament de Pedagogia han manifestat el seu interès en continuar 



col·laborant en fer mes sessions formatives, no necessàriament per als 

estudiants de darrer curs.  

 

• Projecte col·laboratiu: Paula Aguiló informa sobre les sessions a impartir per 

Eugenio Moliní per a fomentar la col·laboració transversal en l’àmbit de la 

docència, que tindran lloc els dies 13 i 14 de Febrer de 2014. 

 

Tercer punt:  

Aprovació, si s’escau, dels Informes Anuals de Seguiment dels Estudis de GADE i GECO, 

presentats per el Vicedegà Tomás del Barrio, i que incorporen els punts de millora recomanats 

al darrer “Informe de Seguiment dels Ensenyaments Universitaris Oficials del curs 2011-2012” 

sobre els estudis de GADE elaborat per l’AQUIB.  S’aprova per unanimitat.  

Quart punt:  

Aprovació, si s’escau, dels següents canvis en els plans d’estudis:  Introduir el 

reconeixement d’itineraris especialitzats i de la menció de estudis en anglès (Pathway 

in English) als títols, mitjançant un document adjunt al títol que serà signat per el 

Secretari de la Facultat. S’aprova per unanimitat. 

Quint punt:  

Aprovació, si s’escau, de la normativa de la facultat sobre el recorregut en anglès:  El 

Cap d’Estudis de GECO, Marc Escrihuela, informa que els canvis aprovats en l’apartat 

anterior obliguen a modificar la normativa del recorregut en anglès. A més, s’han fet 

canvis addicionals: (a) Els alumnes que cursen el recorregut en anglès, ja no tenen 

l’obligació de marxar l’últim any d’estudis. (b) S’elimina l’obligació de cursar 30 crèdits 

ECTS fora. S’aprova per unanimitat. El Director del DEE, Rafel Crespí, proposa eliminar 

la restricció del màxim de 23 matriculats al recorregut en anglès per Grau i suggereix 

una fórmula mes flexible, com la de posar un número màxim de matriculats de 45 (per 

exemple) com total entre els graus de GADE i GECO. Paula Aguiló proposa controlar 

que GECO tingui suficients estudiants al recorregut com per a garantir la seva 

continuïtat els anys posteriors. 

Sext punt: Assumptes de tràmit 

(a) Concessió d’un crèdit de lliure configuració per a la Jornada de fiscalitat a 

Menorca (21/2/2014). S’aprova per unanimitat. 

(b) Aprovació, si s’escau, del canvi de la composició del Comitè de Garantia Interna 

de Qualitat. Substitució del representant del PAS, na Xisca Pujol, per na Marilen 

Munar. S’aprova per unanimitat. 



(c) Aprovació, si s’escau, de la composició de la Comissió de transferència i 

reconeixement de crèdits de la Facultat d’Economia i Empresa. S’aprova per 

unanimitat.  

Sèptim punt: Precs i preguntes 

No es plantegen precs ni preguntes. 

Finalitza la reunió a les 13:30 aproximadament. 


