
Junta de Facultat 
6-04-2017, 12:00h 

 
El 6/04/2017 a les 12:00 hores es reuneixen en el Seminari SB02 del bloc B de 
l’Edifici M.G. de 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 Pons, María Isabel; Alonso Paulí, Eduard; Bujosa Bestard, Ángel; Bru 
Martínez, Lluís; Calveras Maristany, Aleix; Capó Parrilla, F. Javier; del Barrio Castro, 
Tomás; Fuster Parra, Pilar; Genovart Balguer, Joana; Groizard Cardosa, José; 
Horrach Munar, Miquel; Llompart Bibiloni, Maria; Martín Oliver, Alfredo; Morey 
Tous, Antonia; Pascual Fuster, Bartolomeu; Pascual Gascó, Robert; Rosselló Nadal, 
Jaume; Rubí Barceló, Antoni; Sansó Rosselló, Andreu; Santana Gallego, María; 
Tugores Ques, Mariona; Valero Sierra, Oscar; Valle Valle, Elisabeth 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Munar, Esperanza; Buades, Maria Asunción; Martorell, Onofre; Massot, Magdalena; 
Orfila, Francina; Martínez, Anselmo; Molina de Dios, Ramón; Garau, Margalida; 
Mangiavacchi; Lucía 
 
Primer punt:  
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (12-02-2016) 
 
S’aprova l’acta per unanimitat.   
 
Segon punt:  
Informacions del Deganat 
 

a. Canvi de Vicedegà: El passat mes de Setembre, Antònia Morey deixà el seu 
càrrec com a Vicedegana de Mobilitat i Intercanvis Acadèmics. El seu lloc 
l’ocupa Ramón Molina de Dios. 

b. PAS per a la FEE: S’ha assignat PAS fix i per hores a la FEE, que ocuparà el 
despatx DB203.  

c. Reorganització d’espais: L’aula AB21 passa a ser aula d’ús normal per a 
docència. Els estudiants de màster i postgrau passaran al seminari SB01. 

La Sala de Professorat passarà a ser d’us comú per al professorat dels 
departaments de Economia Aplicada i Economia de la Empresa. Amb aquet 
canvi es guanyaran despatxos per part dels dos departaments per al 
personal docent. 

d. Informacions sobre el procés d’acreditació dels graus: El Degà informa de 
que han arribat ja els informes provisionals del procés d’acreditació. Els 
informes son favorables, però el procés ha estat decebedor. Seguint les 
indicacions del SEQUA, l’equip Deganal va qualificar els nostres estudis amb 
una “B” en tots els aspectes que s’avaluaven. A posteriori, hem sabut que el 
tribunal extern no podia incrementar aquesta qualificació, només reduir-la. 
A resultes, hem tingut una qualificació inferior a la que creiem ens 



correspondria en molts aspectes avaluats. En aquest sentit, ens sentim 
decebuts amb les orientacions que se’ns donaren. L’equip ha elaborat un pla 
de millora. 

e. Informació sobre el premis de TFG: En aquests moments hi ha una sobre 
oferta de premis per a TFG. A més dels ja existents Premis del Col·legi 
d’Economistes i Caixa d’Estalvis de Colonya, i el Premi de la Fundació 
Ateneu Pere Mascaró, la FEE va decidir donar un premi sense dotació 
Econòmica a cada un dels graus en funció exclusivament de l’expedient 
acadèmic. Amb posterioritat, han sortit dos premis nous: el Premi Carles 
Blanes de la Fundació d’Obra Social de Sa Nostra, adreçat a estudiants que 
volguessin continuar la seva formació en algun programa de màster o 
doctorat; finalment, també ofereix un Premi el Consell Econòmic i Social. El 
professor Javier Capó proposa que aquet darrer sigui per a un dels 
estudiants premiats per la FEE. S’aprova la proposta.  

f. Tallers transversals: Aquesta iniciativa s’iniciarà el curs 2017-2018. 
Consistirà en una sèrie de cursos dirigits a complementar la formació dels 
estudiants de grau de la FEE i que incidiran en competències transversals. 
Alguns dels cursos que s’oferiran son: Word i Excel nivell intermedi i 
avançat; Presentació i Exposició de Treballs; Presència en Internet i Xarxes 
Socials; Integritat i Tècniques d’Estudi; Anàlisis de Dades amb STATA; 
Tècniques i Recursos per a la Recerca de Feina; Programació en R; Cerca 
d’Informació i Realització de Treballs acadèmics. L’oferta s’anirà modificant 
i ampliant en posteriors cursos. Els cursos són gratuïts per als estudiants i 
es poden reconèixer per un total de 6 crèdits ECTS. Cada curs completat es 
equivalent a un crèdit ECTS. Les classes seran en divendres al matí. Els 
cursos tindran places limitades. Els estudiants dels graus de la FEE (GADE, 
GECO, GAID, GATU, GETU) tindran prioritat. 

g. Canvis d’horaris de divendres: Per a poder oferir els Tallers Transversals a 
tots el graus de la FEE i permetre que els estudiants es puguin matricular, la 
FEE mourà totes les classes que actualment s’imparteixen divendres al matí 
als altres dies lectius de la setmana. 

h. Recordatori: Si s’empra material en anglès, caldria especificar-ho a les guies 
docents. Com a competència tranversal es pot fer servir i treballar a 
diferents assignatures. 

i. TFG a GAID: El pla d’estudis de GAID especifica un únic TFG de 12 crèdits 
ECTS. Aquet TFG hauria de combinar aspectes dels dos estudis. La solució 
seria fer un TFG coordinat, amb dos directors, un de cada especialitat. El 
Degà demana un esforç extra als professors de la FEE que el proper any 
hauran de dirigir TFG en aquest grau. 

j. GETU: El Grau de Economia i Turisme no està finançat. Aquesta situació no 
suposa un problema a primer perquè les assignatures són comunes amb 
GATU. En passar a segon els horaris se desbaraten perquè els estudiants de 
GETU no tenen horari propi. Aquet darrer any, estudiants de segon de GETU 
han decidit canviar de grau (a GATU). Hi ha una proposta sobre la taula que 
pot ser la solució: finançar només una part del grup, la que correspon a 
Turisme. 



Tercer punt:  
Pla de Millora dels Graus 
 
La Vicedegana d’Estratègia i Qualitat, Maria Santana, informa del començament del 
procés d’acreditació dels graus de la FEE (GADE i GECO): S’han rebut els informes 
provisionals d’acreditació (IPA) de totes dues titulacions. En tots dos casos, el 
resultat es favorable i es detallen els següents passos a seguir. En un plac de 20 
dies naturals es poden fer al·legacions i presentar un pla de millora, segons les 
recomanacions dels IPA. Posteriorment, la Comissió d’Acreditació de l’AQUIB 
emetrà un informe final d’acreditació tenint en compte els IPA, les al·legacions 
realitzades i el pla de millora. Este informe pots ser favorable o desfavorable. 
L’equip deganal mostra el seu descontent amb la valoració d’alguns criteris 
contemplats als informes i presentarà al·legacions. En particular:   

- Alguns criteris obtenen una valoració B en els estudis de GECO i de C en els de 
GADE quan els arguments proporcionats per a justificar les valoracions son els 
mateixos. Per aquet motiu, se sol·licita que es canviïn les valoracions de GADE pera 
que siguin, al menys, iguals que les de GECO.  

- L’IPA de GADE recomana que es millori la coordinació de les proves avaluadores 
entre les diferents seus (Palma, Menorca e Eivissa). Donat que les proves són les 
mateixes i es realitzen simultàniament en els tres campus, considerem que aquesta 
recomanació no aplica i s’ha d’eliminar.  

- Els informes recomanen millorar la rati de professors a temps complet sobre 
professors a temps parcial, i que augmenti el nombre de sexennis aconseguits. La 
millora de la plantilla dels departaments està condicionada a restriccions pressupostàries 
i les noves incorporacions a temps complet se realitzen mitjançant modalitats 
contractuals que no permeten la sol·licitud de sexennis. Per tant, se sol·licita que 
s’aclareixi aquesta recomanació.  

Les accions mes rellevants que s’inclouen als plans de millora presentats son: 

a. Revisar el perfil de egressat del estudiants de GADE i GECO. 
b. Establir mecanismes d’evaluació de la satisfacció d’empleadors, egressats, i 

tutores de TFG i PE. Elaborar una memòria general de pràctiques. 
c. Millorar la informació pública disponible a la web de les titulacions. 
d. Fomentar el programa de seminaris d’investigació i docència dels departaments, 

així com facilitar al professorat l’assistència a congressos i traduccions o 
revisions de textos científics. 

e. Revisar els convenis de mobilitat per a adequar-los a les demandes dels 
estudiants i flexibilitzar el reconeixement d’assignatures. 
 

S’aprova per unanimitat el pla de millora. 
 

  



Quart punt:  
Modificació de la normativa dels itineraris en anglès 
 
El Vicedegà  i Cap d’Estudis de GECO, Jaume Rosselló, proposa modificar el requisit 
vigent a la normativa del Pathway in English per la qual el 60% dels crèdits en 
anglès s’han que cursar durant els 3 primers anys de grau per a evitar que es facin 
tots el darrer any en universitats estrangeres. Per problemes concrets sortits amb 
alguns estudiants amb aquest requisit es proposa canviar la normativa pera fer-la 
més flexible. S’aprova per unanimitat. 
 
Quint punt:  
Aprovació del calendari del proper curs acadèmic 
 
La Vicedegana de Coordinació Interna, Maria Llompart, exposa la proposta de 
calendari docent per al curs 2017-2018. S’aprova per unanimitat. 
 
Sisè i Setè punt:  
Liquidació del pressupost de 2016 i aprovació del pressupost de 2017 
 
El Degà explica el detall del document de liquidació i proposta de pressupost per 
l’any 2017. Comenta, entre d’altres partides, que el pressupost per a material 
informàtic augmenta per tindre que dotar el despatx del PAS del decanat. Quant al 
pressupost de bases de dades disminueix perquè l’any vinent les bases de dades es 
carregaran al pressupost de pràctiques en lloc de pressupost ordinari de la FEE. 
S’aprova per unanimitat el pressupost. 

 
Vuitè punt:  
Assumptes de tràmit 
 

a. Premis extraordinaris de Grau: Corresponents al curs 2014-2015 (no 
aprovats l’any passat). De GADE (Penélope Ramírez Paulino y Zhu Caiyuan) 
i de GECO (Oscar García Rodríguez). Corresponents al curs 2015-2016: 
GADE (Joan Calafat, Antonio Rosselló) i GECO (Francisco Javier Gil Nicolau). 
S’aprova per unanimitat. 
 

Novè punt:  
Precs i preguntes 
 

- El professor Javier Capó demana si la normativa de la FEE està a la web de 
la FEE. S’explica que la normativa pròpia de la FEE està a la web. Els punts 
concrets aprovats a les Juntes estan en les corresponents actes. Es proposa 
fer una recopilació de les qüestions més rellevants. 

- La direcció del DEA comenta que els exàmens en divendres fora d’hores 
provoca externalitats negatives en altres professors en forma de vigilàncies 
addicionals i que genera malestar en alguns professors. El Degà es 
compromet a estudiar aquesta qüestió.   

 
La sessió finalitza a les 13:15 aprox. 



 


