
Acta de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa 

17-2-2021, 12:00h 
 

El 17/2/2021 a les 12:00 hores, s’inicia la sessió ordinària telemàtica (no 

presencial) de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) a la sala de 

videoconferència Zoom. Assisteixen a la junta els membres que es relacionen (en 

ordre alfabètic):  

 

Aguiló Pons, Isabel María 

Aguiló Segura, Paula Maria 

Alonso Paulí, Eduard 

Balart Castro, Pau 

Bru Martínez, Lluís 

Buades Garau, María Asunción 

Buades Mir, Pedrona 

Calveras Maristany, Aleix 

Capó Parrilla, F. Javier 

Cardona Coll, Daniel 

Carretero Gómez, José María 

Company Montes, Laura 

Escrihuela Villar, Marc 

Genovart Balaguer, Joana I. 

Herranz Bascones, Raquel 

Horrach Munar, Miquel (NO FOU. 

Administrador centre) 

Lafuente Algaba, Mª Dolores 

Lozano Arnica, Gonzalo 

Luque López, José Antonio 

Llompart Bibiloni, Maria 

Martín Oliver, Alfredo 

Martínez Aibar, Eric 

Munar Muntaner, Esperanza 

Pascual Fuster, Bartolomé 

Ribas Boned, María Antonia 

Rivas Yarza, Pedro Antonio 

Rosselló Nadal, Jaume 

Rubí Barceló, Antoni 

Santana Gallego, María 

Soler Vives, Josep 

Tirado Bennàsar, María Dolores 

Tugores Ques, Maria 

Vaello Sebastià, Antoni 

Valle Valle, Elisabeth

Excusen la seva assistència: 
Magnier Maura, David 

Morey Tous, Antonia 

Muñoz Cladera, Artur F. 

Payeras Llodrà, Margalida  

Suñer Goldbach, Liria del Sol 

Troster, Victor Emilio 

Valero Sierra, Oscar

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta per assentiment. 

2. Informacions del deganat. 

- El degà informa del nou espai col·laboratiu “Wiki” per la Junta de Facultat. Tota 

la documentació relativa a les Juntes de Facultat, convocatòries i actes, es 

posaran a disposició dels membres mitjançant aquest espai. 

- Pla de docència adaptada de la FEE: seguim amb la mateixa situació pandèmica 

que teníem quan vàrem començar el primer semestre, per tant, es prorroga el 

pla de docència adaptada de la FEE al segon semestre del curs. Els resultats del 

primer semestre han estat segurs, no s’ha detectat cap brot a la nostra Facultat, 



per tant, continuarem amb aquest sistema. Es pot replantejar cap al curs vinent 

i seran benvingudes totes les idees de millora que rebem. 

- El Degà agraeix als professors/es, alumnes, PAS i equip directiu de la Universitat 

tot el suport que han donat durant el primer semestre del curs, especialment tot 

el suport en l’organització dels exàmens. Gràcies a tots, els exàmens presencials 

s’han realitzat de manera ordenada i amb garanties de seguretat.  

- Els informes de seguiment que ha fet l’AQUIB del curs 2018-19 han sigut 

favorables a tots els graus (GADE, GECO). Hi ha punts que es destaquen com a 

millores, altres com a bones pràctiques. Encara que els informes són favorables 

hi ha algunes esmenes obligatòries: còmput dels estudiants dels dobles graus 

dins el nombre màxim d’estudiants de nou ingrés. Per tant haurem de modificar 

les memòries dels graus d’estudis per recollir aquestes modificacions.  

- Equips informàtics de les aules: s’ampliaran les memòries dels PCs de les aules, 

per ajudar a millorar el rendiment dels ordinadors. Per altra banda, s’informa 

que Zoom té integrada una pissarra digital que es podrà emprar en substitució 

del Whiteboard si aquest darrer dona problemes. 

- Intervé Javier Capó per demanar si es pot permetre als alumnes que estiguin 

interessats, el venir a classes totes les setmanes. Se li contesta que millor esperar 

a la tercera setmana de curs per donar aquesta flexibilitat. També demana si es 

podrà seguir emprant el WhiteBoard a les aules, si es prefereix. Se li contesta que 

sí, encara que a vegades dona problemes i no es poden resoldre. 

- Intervé Bel Aguiló sobre si es pot obligar als alumnes a venir a classe per 

lliurament d’exercicis o fer proves. Se li contesta que si no està posat a la guia 

docent, no es pot obligar. S’ha de guiar pel que digui la guia docent i se li ha de 

donar alternativa als alumnes que estiguin en situació de risc per Covid o bé els 

que estiguin confinats. 

- Base de dades Refinitiv, renovada juntament amb la Facultat de Turisme 

(cofinançada per les dues Facultats). Abans teníem 3 llicències i, amb un 

sobrecost mínim, ara tendrem 50 llicències. S’informa als membres per si la 

volen emprar, no només per investigació, sinó també per docència. 

- La FEE ha actualitzat la plana web de la Facultat. Toni Rubí n’ha estat el 

responsable, pren la paraula i comenta l’estructura de la nova web i els nous 

continguts. 

3. Aprovació, si s’escau, de la nova composició de la Comissió de Garantia de 
Qualitat de la Facultat. 

El Degà exposa la proposta per la nova composició de la Comissió, que queda 

aprovada per unanimitat dels assistents. 

Composició actual aprovada: 

- Jose María Carretero Gómez (Degà de Facultat) 

- Esperanza Munar Muntaner (Vicedegana i cap d’estudis GADE) 

- Jaume Rosselló Nadal (Vicedegà i cap d’estudis GECO) 



- Elisabeth Valle Valle (Vicedegana i Coordinadora Estudis Seus) 

- Pau Balart Castro (Vicedegà de Qualitat) 

- María Asunción Buades Garau (PAS) 

- María Dolores Lafuente Algaba (Alumne GADE) 

- Natalia Macarena Cruz Bórquez (Alumne GADE) 

- Laura Company Montes (Alumne GECO) (membre entrant) 

- Josep Soler Vives (Alumne GET2) 

 

Membre sortint (al que el Degà agraeix la tasca realitzada): 

- Gabriel Rosselló Cirer 

4. Aprovació, si s'escau, de la nova composició de la Comissió de 
Reconeixement i Transferència de Crèdits dels graus de la Facultat. 

La Vicedegana Esperanza Munar exposa la proposta per la nova composició de 

la Comissió, que queda aprovada per unanimitat dels assistents. 

Composició actual aprovada 

Per GADE: 

- Esperanza Munar (Presidenta) 

- Jaume Rosselló 

- Patrícia Horrach 

- Antoni Rubí 

- Natalia Cruz Bórquez (Alumna GADE) 

- Maria Reynés (PAS) 

Per GECO i GET2: 

- Jaume Rosselló (President) 

- Esperanza Munar 

- Patrícia Horrach 

- Antoni Rubí 

- Laura Company Montes (Alumna GECO) 

- Pedrona Buades (PAS) 

5. Premis extraordinaris de Grau dels estudis de la FEE del curs 2019-20. 

La Vicedegana María Santana explica que donat que enguany les notes mitjanes 

d’expedient a GADE no arriben a la nota mínima per optar al premi extraordinari 

(un 8), aquest queda desert. 

Als estudis de GECO es proposa el següent premi extraordinari (nota mínima 8): 

- Jordi Vanrell Forteza (9.18) 

Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 

S’informa que es donarà un certificat d’excel·lència acadèmica als següents 

alumnes: 

GECO: Sergi Bujosa Fluxà (8.75)  

GECO: Sergi Fornés Fornés (8.33) 

 



6. Mesures transitòries COVID-19 normativa recorregut en anglès. 

El Vicedegà Jaume Rosselló comenta que, degut a la suspensió des programes 

d’intercanvi internacionals per mor de la pandèmia, es proposa relaxar 

transitòriament (per als curs 2019-20 i 2020-21) el nombre de crèdits cursats 

en anglès per a que un/a estudiant pugui obtenir el recorregut curricular en 

anglès. La proposta consisteix en afegir un 5è punt als “Requisits per l’obtenció 

del recorregut curricular en anglès” amb el següent contingut: 

“De manera excepcional, els alumnes afectats per les restriccions de mobilitat 

arran de la COVID-19 durant els cursos 2019-20 i 2020-21 podran veure 

rebaixada l’exigència del punt anterior fins als 84 ECTS, sempre que es pugui 

evidenciar la impossibilitat d’ajornar la seva mobilitat segons sigui el cas.” 

S’aprova per assentiment. 

7. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha cap 

8. Precs i preguntes 

No n’hi ha cap 

 

La sessió finalitza a les 12h 50 minuts, aproximadament. 


