
Junta de Facultat 
27-02-2018, 10:00h 

 
El 27/02/2018 a les 10:00 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; Aguiló Segura, Paula; Bujosa Bestard, Ángel; Bru 
Martínez, Lluís; Calveras Maristany, Aleix; Capó Parrilla, F. Javier; Carretero Gómez, 
Jose María; del Barrio Castro, Tomás; Fuster Parra, Pilar; Herranz Bascones, Raquel; 
Horrach Munar, Miquel; Lozano Arnica, Gonzalo; Magiavacchi, Lucia; Martín Oliver, 
Alfredo; Martínez Cañellas, Anselmo; Martorell Cunill, Onofre; Massot Perelló, Mª 
Magdalena; Molina de Dios, Ramón; Munar Muntaner, Esperanza; Pascual Fuster, 
Bartolomeu; Pascual Gascó, Roberto; Rosselló Nadal, Jaume; Rubí Barceló, Antoni; 
Sansó Rosselló, Andreu; Santana Gallego, María; Valero Sierra, Oscar; Valle Valle, 
Elisabeth 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Orfila, Francina; Genovart, Juanabel; Tugores Ques, Maria; Alonso Paulí, Eduard 
 
Primer punt:  
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (4-06-2017) 
 
S’aprova l’acta per unanimitat.   
 
Segon punt:  
Informacions del Deganat 
 

a. El degà, Andreu Sansó, informa del Conveni amb la Conselleria d’Educació i 
Universitats per finançar els estudis de GETU. El cost serà més baix que el 
de GATU perquè s’aprofitarà el grup d’horabaixa de GECO. Amés, 
s’augmentarà de 10 a 30 els “numerus clausus”. 

b. Sobre els “Tallers Transversals” de la FEE: El Secretari de la FEE 
proporciona estadístiques de matriculació i de superació per part dels 
alumnes dels tallers de formació transversal que es van posar en marxa en 
el curs acadèmic 2017-2018. Un 50% aproximadament dels alumnes 
matriculats han superat amb èxit els tallers en la seva primera 
convocatòria. La principal causa de fracàs, es la falta d’assistència a les 
classes presencials. S’informa de que s’està elaborant un reglament 
específic que passarà per Junta en la propera reunió. 

c. Sobre les probes de selectivitat: Passaran al mes de Juny.  

d. S’informa de la creació de un compter de “Twitter” i unja pàgina de 
“Facebook” de la FEE. 

 
Tercer punt:  
Modificació de la normativa de pràctiques de la facultat 



 
Alfredo Martín comenta els principals canvis a la normativa de pràctiques: 
 
La proposta de normativa inclou actualitzacions i correccions d’errades. Com a 
punts nous a destacar, s’inclou: 
 
Al punt 2.1: “L’estudiant no podrà realitzar pràctiques en una empresa o institució 
en la que el seu tutor d’empresa o institució, guardin parentiu de consanguinitat o 
afinitat de primer grau “. 

 
Al punt 2.2: “Es obligatori finalitzar el període de pràctiques extracurricular 
previst al conveni de cooperació educativa per a sol•licitar l’avaluació de les 
Pràctiques” 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
Quart punt:  
Modificació de la normativa de TFG de la FEE 
 
Alfredo Martín comenta els principals canvis a la normativa de TFG: 
 
S’eliminen els annexes, que es referien a formularis o sol·licituds que ara es duen a 
terme mitjançant la plataforma d’Aula Virtual.   
 
Punts més important: Es modifica l’article 8.4 que regula la duració de l’assignació 
del tutor per cada alumne. “L’assignació d’un tutor i d’un tema per realitzar el TFG 
té una validesa indefinida. L’alumne tria el seu tutor en el primer any acadèmic en 
què es matricula al TFG i mantindrà el mateix tutor en els anys acadèmics 
posteriors en cas que l’alumne no superi el TFG”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Quint punt:  
Nova composició de la comissió de garantia de qualitat 
 
Canvis en la composició: 2 alumnes nous, un de GECO (Gabriel Rosselló Cirer) i un 
altre de GETU (Josep Soler Vives).  Per a millorar la coordinació amb les Seus, 
s’incorpora també a Elisabeth Valle. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Sisè punt:  
Aprovació, si s’escau, dels informes anuals de seguiment i avaluació dels 
graus d’economia i d’empresa 
 
Jose Maria Carretero comenta els Informes Anuals de Seguiment Abreviats (IAS). 
La conclusió bàsica es que després de les Comissions oportunes de Garantia de la 
Qualitat i l’anàlisi de les dades, els títols de GADE i GECO es desenvolupen segons 
lo previst, i així es fa constar als  IAS corresponents.  



Si be això, es presentaren a la Junta línies generals de les modificacions i 
actualitzacions introduïdes dins dels Plans de Millora. Entre les accions orientades 
a corregir punts de millora de l’informe final de renovació de l’acreditació en 
ambdós títols, es mencionen: incrementar la transparència informativa, finalitzar 
la implementació i ampliar el SIGC, i reforçar, encara més, la coordinació amb les 
Seus. Dos alumnes col·laboradors estan actualment fent feina en desenvolupar 
línies de treball relacionades amb la millora del SIGC. 
 
Els IAS de GADE i GECO s’aproven per unanimitat. 
 
Setè punt 
Liquidació del pressupost de 2017 i proposta de pressupost per a 2018 
 
El Degà anuncia una retirada parcial d’aquesta informació, concretament del 
pressupost per a 2018. Es disposa de pressupost d’ingressos però no de despeses. 
Llavors, s’aprova la liquidació de 2017 i es deixa per més endavant la proposta de 
pressupost per a 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Vuitè punt:  
Conveni amb la Technische Universität de Dormunt (TUD) 
 
Ramón Molina informa que la TUD vol iniciar una col·laboració amb la FEE. Volen 
venir a fer un curs a la UIB. Demanen permís per a fer servir les nostres aules i 
col·laborar amb professors de la FEE.  
 
S’aprova la proposta de conveni. 
 
Novè punt:  
Assumptes de tràmit 
 

- Premis extraordinaris: Es donaran dos premis en GADE (Marina Ribas 
Colomar – 8,39 i Neus Frau Garau – 8,46) i un altre a GECO (Andrea Manso 
Posada – 8,01). 

 

Precs i preguntes 

• La Doctora Aguiló planteja un problema d’assistència a l’assignatura 
d’Optimització de GECO: de 17 només venen 6 persones. 

• Paula Aguiló suggereix coordinar-se amb la Facultat de Dret per a intentar 
millorar la infraestructura de les aules de la Facultat de Dret que es fan 
servir per a les classes de GAID. 

 
La sessió finalitza a les 10:30 aprox. 
 


