
Junta de Facultat 

5-10-2015, 10:00h 

 

El 5/10/2015 a las 10:00 hores es reuneixen al seminari SB02 de l’Edifici Jovellanos els 

membres de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE). Assisteixen a la junta 

els membres que es relacionen (en ordre alfabètic): 

Aguiló Femenias, Margalida; Aguiló Segura, Paula; Alberich Martí, Ricardo; Alemany 

Hormaeche, Margalida; Buades Mir, Pedrona; Bujsa Bestard, Ángel; Capó Parrilla, F. 

Javier; Casanova Caparrós, Marina; Cladera Munar, Magdalena; Del Barrio Castro, 

Tomás; Deyà Tordella, Bartolomé; Escrihuela Villar, Marc; Garau Juaneda, Lluís; García 

Sastre, M. Antònia; Horrach Munar, Miquel; Jacob Escauriaza, Marta; Llompart 

Bibiloni, Maria; López Nadal, Gonçal; Lozano Arnica, Gonzalo; Martin Oliver, Alfredo; 

Mascaró Cardona, Santiago; Massot Perellò, M. Magdalena; Martinez Cañellas, 

Anselmo; Morey Tous, Antònia; Munar Muntaner, Esperanza; Oliver Rullan, Francesc; 

Pascual Fuster, Bartomeu; Pascual Gascó, Roberto; Payeras Llodrà, Margalida; Pujol 

Prats, Catalina; Ribas Bonet, M. Antònia; Riera Font, Antoni; Rivas Yarza, Pedro; Sanso 

Rosselló, Andreu; Socias Salvà, Antoni; Sard Bauzà, Maria; Spadaro, Amedeo; Tugores 

Ques, Maria; Vaello Sebastià, Antoni; Valero Sierra , Oscar; Valle Valle, Elisabeth; 

Vicents Alzamora, Margalida. 

 

  



El Degà de la Facultat, Andreu Sansó, obri la sessió. El Degà fa referència inicialment al 

sisè punt de l’ordre de la Junta: la proposta del Dr. Josep Lluís Sureda Carrión com a 

Doctor Honoris Causa per la UIB. La normativa que regula el procediment de 

nomenament estableix que el vot deu ser secret, i que 2/3 dels membres de la Junta 

han de votar a favor, es a dir, 29 vots en el cas de la Junta de la FEE. Donat que al 

començar la junta no hi ha quòrum suficient, es comunica que la Junta es mantindrà 

oberta fins a les 15:00. 

Primer punt: Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (30-04-2015).  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

Segon punt: Informacions del deganat 

El Degà informa sobre les següents qüestions: 

• Els dobles graus GETU i GATU, amb la Facultat de Turisme, ja està en 
funcionament. Totes les places estan cobertes.  

• Les places d’alumnes col·laboradors sol·licitades per el professorat de la FEE 
han estat totes assignades. 

• Com a modificació respecte a cursos anteriors, el material de pràctiques passa 
a estar assignat a les facultats, no als departaments. La FEE i la FTUR han fet 
una sol·licitud conjunta de material. S’ha concedit un 20% del total sol·licitat. El 
Degà agraeix al Dr. Bartolomé Pascual, Secretari del Departament d’Economia 
de la Empresa, la seva ajuda en aquest menester. 

• Es dóna per finalitzat el projecte de millora de l’equipament de les aules amb la 
instal·lació de les pissarres blanques. 
 

Tercer punt: Comissió de Garantia de Qualitat de la Facultat. 

 

Es proposen els alumnes de GADE Andrés Roig Tome i Laura Carolina Serra Murcia com 
a representants dels estudiants a la Comissió de Garantia de Qualitat de la Facultat.  
 

S’aprova per unanimitat. 
 

Quart punt: Informe de seguiment dels estudis de GADE del curs 2013-14 de l’AQUIB. 

El Vicedegà Tomàs del Barrio resumeix els principals punts del informe de l’AQUIB, 
destacant que demanen que els professors publiquen el seu CV a la web.  

Quint punt: Taules de convalidació de crèdits de GECO-TUR i GADE-TUR 

Se presenten unes tables de convalidació de crèdits que complementen les de la Junta 
anterior.  



S’aproven per unanimitat. 

Sisè punt: Proposta de nomenament de Doctor Honoris Causa per la UIB 

La FEE proposta al Dr. Josep Lluís Sureda Carrión com a Doctor Honoris Causa per la 
UIB. El CV breu del candidat s’ha enviat per correu als membres de la junta. S’han 
rebut cartes de suport a la proposta de: 1) la Facultat de Dret de la UIB; 2) Josep Maria 
Bricall, CU d'Economia, ex rector de la UB i ex president de la conferencia de rectors 
d'Europa; 3) Fundació Juan March; 4) Luis Maria Linde, Governador del Banco de 
España; 5) José Luis Bonet Ferrer, TU d'Economia i Hisenda Pública de la UB retirat, 
President de la Cambra de Comerç d'Espanya, President del Grup Freixenet; 6) Martí 
Parellada, CU d'Economia Aplicada de la UB, Director de l'Institut d'Economia de 
Barcelona; 7) Amadeo Petitbò, CU d'Economia Aplicada U. Complutense de Madrid, 
Director de la Fundación Rafael del Pino, expresident del Tribunal de Defensa de la 
Competència; 8) Miquel Alenyà Fuster, antic professor d'Hisenda Pública de la UB, ex-
Subdirector General de Caixa de Balears "Sa Nostra" i ex-Director-Gerent de la 
Fundació Sa Nostra. 

El Degà llegeix el CV breu del candidat. Es demana el recolzament.  

 

Setè punt: Precs i preguntes 

Margalida Payeras recorda que el termini que els estudiants tenen per demanar ser 
alumne col·laborador acaba el dia 8 i demana que se’ls informi durant les classes. 

Javier Capó informa que L'ICE oferirà 2 cursos de formació destinats al PDI que estan 
vinculats a 2 projectes d'assessorament sol·licitats per professors de la FEE. Els cursos 
s’obriran a tot el PDI particularment als professors d’Economia (aplicada i de 
l’empresa) i també a professors de Dret. Un dels cursos és sobre xarxes socials i l’altre 
sobre recursos d’expressió a l’aula i l’ús de l’art com eina docent. 

Així mateix, Javier Capó informa i demana difusió de la conferencia que impartirà 
Ramón Martínez Cerezo el divendres 9 d’octubre a las 12h en el Saló d’Actes del 
Jovellanos i que porta per títol "La bolsa y sus entresijos". 

 

Resultat de la votació a la proposta del punt sisè 

El recompte de vots es fa a les 15:00, amb el resultat de 40 vots a favor de la proposta i 
2 vots en blanc. 

Finalitza la Junta a les 15:15, aproximadament. 
 


