
Junta	de	Facultat	
19‐02‐2019,	10:00h	

	
El 19/02/2019 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 Segura, Paula Maria; Alonso Paulí, Eduard; Bru Martínez, Lluís; Buades Mir, 
Pedrona; Bujosa Bestard, Ángel; Calveras Maristany, Aleix; Cardona Coll, Daniel; 
Carretero Gómez, José María; Crespí Cladera, Rafael; del Barrio Castro, Tomàs; 
Genovart Balguer, Joana I.; Herranz Bascones, Raquel; Horrach Munar, Miquel; 
Jacob Escauriza, Marta; Martín Oliver, Alfredo; Martorell Cunill, Onofre; Massot 
Perelló, Mª Magdalena; Molina de Dios, Ramón; Morey Tous, Antonia; Munar 
Muntaner, Esperanza; Orfila Sintes, Francina; Pascual Fuster, Bartolomé; Pascual 
Gascó, Roberto; Rosselló Nadal, Jaume; Sansó Rosselló, Andreu; Santana Gallego, 
María; Tugores Ques, Maria; Vaello Sebastià, Antoni; Valero Sierra, Oscar  
 
Excusen	la	seva	assistència:	
Capó Parrilla, F. Javier; Conde Tejón, A.; Lozano Arnica, Gonzalo; Payeras Llodrà, 
Margalida; Rubí Barceló, Antoni 
 
Primer	punt:		
Aprovació,	si	s’escau,	de	l’acta	de	l’última	junta	ordinària	(21‐05‐2018)	
 
S’aprova l’acta per unanimitat.   
 
Segon	punt:	
Informacions	del	deganat	
	
El Degà, Andreu Sansó, informa que:  
	

 El acte de graduació del graus GECO i GADE curs 2018-2019 serà el 17 de 
Juliol de 2019. 

 El conveni finançament de GETU ha estat aprovat. 
 Els ingressos previstos per al proper curs acadèmic 2019-2020 de la FEE es 

de 23,497€. A més, hi haurà un pressupost de 21,647€ per a pràctiques. 
 Hi ha un nou procediment de rectificació d’actes: el professor responsable 

de l’assignatura deurà presentar una sol·licitud de rectificació d’actes al 
Secretari de la Facultat. Si es admesa, s’obrirà l’acta i, una vegada rectificada 
per el professor, deurà ser verificada i aprovada novament per el Secretari. 

 
Tercer	punt:	
Aprovació,	 si	 s’escau,	 de	 la	 rectificació	 de	 la	 reforma	 del	 pla	 d’estudis	 de	
GAID	aprovada	per	la	junta	de	la	Facultat	de	Dret	
	
Andreu Sansó comunica que la CED constituïda els darrers mesos per modificar el 
pla d’estudis de GAID, i que contava amb la participació de membres de l’equip 
deganal, ha finalitzat la seva tasca. 



La Vicedegana Esperanza Munar exposa els principals canvis del nou pla d’estudis: 
 

 Hi haurà 2 TFG 
 A conseqüència del canvi anterior, el GAID passarà a tenir 384 crèdits ECTS. 
 S’elimina l’assignatura de Dret Constitucional 
 S’eliminen les restriccions existents en quant a la optativitat. En el nou pla 

d’estudis els alumnes faran 30 crèdits d’optatives a triar lliurement entre la 
oferta d’assignatures optatives tant de la FEE com de la Facultat de Dret. 

 Hi han canvis en la seqüència d’assignatures: Comptabilitat Financera I 
passa al segon any, primer semestre; Anàlisis de Dades passa a primer any, 
primer semestre i Direcció Comercial passa a cinquè any, primer semestre. 

 Els idiomes de impartició docent podran ser castellà, català o anglès. 
 
	
Quart	punt:	
Aprovació,	 si	 s’escau,	 de	 l’adaptació	 de	 l’art.	 31	 punt	 2	 del	 reglament	
acadèmic	sobre	l’avaluació	anticipada	als	estudis	de	la	FEE	
	
Es proposa que la opció d’avaluació anticipada d’una assignatura no	estigui	
necessàriament la guia docent, ni que sigui necessari el consentiment del professor. 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
Quint	punt:	
Aprovació,	 si	 s’escau,	 de	 l’adaptació	 de	 l’art.	 42	 del	 reglament	 acadèmic	
sobre	el	premis	extraordinaris	als	estudis	de	la	FEE	
	
Es proposa com a nota mínima d’expedient per a donar un premi extraordinari  un 
8. S’aprova per unanimitat.   
	
Sisè	punt:	
Aprovació,	si	s’escau,	dels	premis	extraordinaris	de	grau	del	curs	2017‐2018	
 
Proposta de premis extraordinaris: 
 
GECO: Marta Nadal Amengual (8,52) 
GADE: Daniel Rodríguez Ariza (8,12); Cristina Irene Capó Hitar (8.09) 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
Setè	punt:	
Aprovació,	 si	 s’escau,	 de	 la	 composició	 de	 la	 Comissió	 de	 Garantia	 de	 la	
Qualitat	
	
Se proposa a l’alumna Marina Rodríguez Amer per a formar part de la Comissió. 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
	



Vuitè	punt:	
Aprovació,	si	s’escau,	de	 la	composició	de	 la	Comissió	de	Reconeixement	de	
Crèdits	de	GETU	
	
Proposta de composició de la comissió: Jaume Rosselló (Cap d’Estudis), Patricia 
Horrach (com a representant de la Facultat de Turisme), Maria Raines (PAS), i 
Roberto Pascual (Secretari de la FEE). 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
Novè	punt:	
Aprovació,	si	s’escau,	del	calendari	acadèmic	de	la	FEE	per	al	curs	2019‐2020 
 
La Vicedegana Maria Santana informa del calendari aprovat per el Consell de 
Govern per al proper curs acadèmic. Destaca que:  

 El primer semestre comença el 9 de septembre 
 El  període d’exàmens ordinaris del primer semestre es del 8 al 23 de Gener 
 El període d’avaluació extraordinari es del 5 al 11 de Febrer 
 El segon semestre comença el 17 de Febrer 
 L’avaluació ordinària del segon semestre es del 8 al 25 Juny  
 L’avaluació extraordinària del segon semestre es del 3 al 14 Juliol 

 
Desè	punt:		
Aprovació,	si	s’escau,	de	 l’establiment	de	 l’anglès,	 juntament	amb	el	català	 i	
el	castellà,	com	a	idioma	habitual	de	docència. 
 
Es proposa incloure l’anglès com a opció d’idioma per a impartir docència als graus 
de la FEE. 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
Onzè	punt:	
Aprovació,	si	s’escau,	dels	requisits	de	canvi	de	grup 
 
La Vicedegana Esperanza Munar llegeix els requisits per a canvi de grup en vigor a 
nivell de tota la UIB. 
 
Dotzè	punt:	
Aprovació,	si	s’escau,	del	canvi	de	semestre	de	l’optativa	d’Empresa	Familiar	
	
El professor Rafel Crespí comenta que es tracta d’una assignatura no finançada per 
la universitat, sino per la Càtedra d’Empresa Familiar. Justifica el canvi per (a) fer 
coincidir la docència amb un acte oficial organitzat per la càtedra que te lloc tots 
els anys al primer semestre, i (b) intentar atraure més estudiants de dret. 
 
S’aprova per unanimitat.   
	
	
	



	
Tretzè	punt:	
Assumptes	de	tràmit 
 
No hi ha cap. 
	
Últim	punt: 
Precs	i	preguntes	

 La professora Paula Aguiló considera que la distribució d’alumnes entre 
grups es pot millorar per a evitar els grans desequilibris entre matriculats a 
diferents grups que s’observen en certes assignatures. La Vicedegana 
Esperanza Munar es compromet a restringir el nombre de matriculats als 
primers grups (51/61/71 etc.) com a possible sol.lució. 

 
La sessió finalitza a les 10:55 aprox. 
 


