
Acta d’acords de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa 
9-6-2020, 10:00h 

 
El 9/6/2020 a les 10:00 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 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 
Carretero Gómez, José María 
Crespí Cladera, Rafael 
de Freitas Fernandes, Jenny 
Fuster Parra, Pilar  
Genovart Balaguer, Joana I. 
Groizard Cardosa, José Luis 
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 

Martínez Lagaysse, Verónica 
Martínez, Lorena (invitada NO FOU) 
Morey Tous, Antonia 
Munar Muntaner, Esperanza 
Muñoz Cladera, Artur F. 
Pascual Fuster, Bartolomé 
Pascual Gascó, Roberto 
Payeras Llodrà, Margalida  
Rivas Yarza, Pedro Antonio 
Ribas Boned, María Antonia 
Rosselló Nadal, Jaume 
Rubí Barceló, Antoni 
Sansó Rosselló, Andreu 
Santana Gallego, María 
Soler Vives, Josep 
Suñer Goldbach, Liria del Sol 
Tirado Bennàsar, María Dolores 
Troster, Victor Emilio 
Tugores Ques, Maria 
Vaello Sebastià, Antoni 
Valero Sierra, Oscar 
Valle Valle, Elisabeth

 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Cardona Coll, Daniel 
Herranz Bascones, Raquel 
Magnier Maura, David 
 
 
La secretària de la Facultat fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i 
certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió de la Junta de la Facultat 
d'Economia i Empresa del dia 9 de juny de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord 
amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els 
òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar 
acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància 
 
Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les dues darreres sessions. 
S’aproven les actes per assentiment. 



2. Informacions del deganat. 
Agraïments 
Activitats dutes a terme durant aquest període: 
- Organització per part de la FEE dels webinars damunt temes econòmics 

d’actualitat. 
- Sessions de portes obertes realitzades el 14 de maig 2020, a proposta de 

Port UIB. 
Organització en breu d’un Consell d’estudis  
 

3. Aprovació, si s’escau, de la nova composició de la Comissió de Garantia 
de Qualitat de la Facultat. 
Queda aprovada la nova composició 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) 
- Gabriel Rosselló Cirer (Alumne GECO) 
- Josep Soler Vives (Alumne GET2) 

 
4. Aprovació, si s'escau, de la Política de qualitat de la FEE. 

Document posat a disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 
mitjançant el següent enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

5. Aprovació, si s’escau, dels Informes d’Avaluació i Seguiment dels 
estudis de grau de la Facultat d’Economia i Empresa del curs 2018-19. 
Document posat a disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 
mitjançant el següent enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 

 
6. Premis extraordinaris de Grau i certificat d'excel·lència acadèmica del 

curs 2018-19. 
Es proposen els següents premis extraordinaris (nota mínima és un 8): 
GADE: Esteban Colom García (8.94), Ismael Nuñez Sánchez (8.32) 
GECO: Josep Carreras García (8.72) 
Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
S’informa que es donarà un certificat d’excel·lència acadèmica als següents 
alumnes:  
GADE: Maria Antònia Truyols Pont (8.22)  
GECO: Axel Roig-Francolí González (8.55) 

 

https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe


7. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic pel curs 2020-2021. 
Document posat a disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 
mitjançant el següent enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

8. Liquidació del pressupost de 2019 i proposta de pressupost pel 2020. 
Document posat a disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 
mitjançant el següent enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

9. Modificació si s’escau, de la normativa de canvis de grup. 
Document posat a disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 
mitjançant el següent enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
Es decideix incloure a la normativa dues matisacions: 

- La limitació de canvi de grups si el grup ò l’aula es troben al màxim de la 
seva capacitat legal, està motivada excepcionalment per l’actual situació 
de pandèmia per Covid-19. 

- Es permetrà el canvi de grup per ordre d’arribada de les sol·licituds, 
sempre que un la capacitat legal de l’aula ò del grup ho permeti. 

 
Amb una abstenció i la resta de vots a favor, queda aprovada la normativa de 
canvis de grup amb l’addenda que hem comentat que s’inclourà. 
 

10. Planificació de la docència pel curs 2020-21 
Document amb les directrius de docència del curs 2020-21, posat a 
disposició dels membres de la Junta el dia 4/6/2020 mitjançant el següent 
enllaç:  
https://owncloud.uib.es/index.php/s/fMnLJyHzeGyMsHe   
 
Explicació del Degà de les mides que prendrà la Facultat (equipament aules, 
pissarra digital,...), així com els diferents escenaris que es plantegen per 
poder iniciar la docència del curs vinent (docència 100% presencial, 
docència bimodal i docència 100% online). Pendents de normativa per part 
de la Universitat. 
 

11. Assumptes de tràmit 
Informació del procés d’elaboració de Guies docents i cronogrames. 
 

12. Precs i preguntes 
Es poden consultar dins l’enregistrament de la sessió com a contingut de 
l’acta. 

 
La sessió finalitza a les 12h 56 minuts, aproximadament. 
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