
Junta de Facultat 
21-05-2018, 10:00h 

 
El 21/05/2018 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): ... 
 
Capó Parrilla, F. Javier; del Barrio Castro, Tomás; Buades Mir, Pedrona; Fuster Parra, 
Pilar; Genovart Balguer, Joana I.; Horrach Munar, Miquel; Munar Muntaner, 
Esperanza; Pascual Fuster, Bartolomeu; Pascual Gascó, Roberto; Payeras Llodrà, 
Margalida; Rosselló Nadal, Jaume; Rubí Barceló, Antoni; Sansó Rosselló, Andreu; 
Santana Gallego, María; Valle Valle, Elisabeth 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Alonso, Eduard; Carretero, Jose María; Aguiló, Paula; Valero, Oscar; Manera, Carles; 
Orfila-Sintes, Francina; 
 
Primer punt:  
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (27-02-2018) 
 
S’aprova l’acta per unanimitat.   
 
Segon punt:  
Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic de la FEE per al curs 2018-2019 
 
La Vicedegana Maria Santana informa que a partir de l’any vinent els calendaris de 
les Facultats de Dret i Turisme ja no es coordinaran amb el calendari de la FEE a 
excepció del dobles graus compartits. El principal canvi respecte al calendari del 
curs actual es que s’avança un dia el període d’exàmens per a adaptar-lo a les 
probes de EBAU. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
Tercer punt:  
Aprovació, si s’escau, dels nous itineraris curriculars de GATU i GETU 
 
El Cap d’estudis de GECO, Jaume Rosselló, comenta que al Grau de Turisme (GTU) 
hi han hagut canvis del pla d’estudis que afecten als dobles graus compartits amb 
la Facultat de Turisme. Això a obligat a la FEE a proposar els nous itineraris 
curriculars de GATU i GETU que es presenten per a la aprovació de la Junta. Es 
destaquen les tables de convalidacions, que forçosament tenen que ser de 36 
crèdits.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Quart punt:  
Aprovació, si s’escau, del pressupost de la Facultat del 2018 



El Degà, Andreu Sansó, explica el contingut del pressupost de la FEE per al any 
2018. Ingressos i despeses son semblants als de l’any anterior, a excepció d’una 
reducció en els ingressos previstos per les Beques de Banca March. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Quint punt:  
Activitats d’orientació de l’alumnat de secundaria 
 
La Vicedegana Maria Santana agraeix en nom de la FEE als professors Javier Capó i 
Pedro Ribas la seva implicació amb les activitats d’orientació de l’alumnat de 
secundaria, dins de les activitats del Programa d’Orientació i Transició a la 
Universitat (POTU). La professora Marga Payeras suggereix que aquet tipus de 
tasques rebin algun “reconeixement” per part dels Departaments.  
 
Sisè punt 
Precs i preguntes 

• Javier Capó suggereix que s’intenti adaptar l’hora de començament dels 
exàmens fora d’hores lectives a la duració prevista de les proves.  

 
La sessió finalitza a les 10:25 aprox. 
 


