
Acta de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa 
8-11-2021, 9:00h  

 
El 8/11/2021 a les 9:00 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 
Crespí Cladera, Rafel 
Escrihuela Villar, Marc 
Fuster Parra, Pilar  
Genovart Balaguer, Juanabel 

Gil Membrado, Cristina (Convidada NO FOU) 
Mir Buades, Margarita 
Morey Tous, Antonia 
Munar Muntaner, Esperanza 
Muñoz Cladera, Artur F. 
Ribas Boned, María Antonia 
Rosselló Nadal, Jaume 
Rubí Barceló, Antoni 
Sansó Rosselló, Andreu 
Santana Gallego, María 
Suñer Goldbach, Liria del Sol 
Tirado Bennàsar, María Dolores 
Tugores Ques, Maria 
Vaello Sebastià, Antoni 
Valle Valle, Elisabeth

 
Excusen la seva assistència: 
 
Company Montes, Laura 
Conde Tejón, Antonio 
Llompart Bibiloni, Maria 
Martínez, Lorena (Convidada NO FOU) 

Pascual Gascó, Roberto 
Payeras Llodrà, Margalida 
Rivas Yarza, Pedro Antonio 
Valero Sierra, Oscar

S’inicia la sessió, el degà José María Carretero dona les gràcies a tots per assistir i 
tot seguit, es tracten els diferents punts de l’ordre del dia.  
 
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. Aprovació, si s’escau, de la primera modificació de les memòries per a la 

sol·licitud de verificació de GADE i GECO. 
 

El degà explica els canvis que s’han hagut de fer a les memòries dels estudis de 
GADE i GECO arrel dels informes intermedis d’avaluació i seguiment dels estudis, que 
obligaven a realitzar esmenes en relació al nombre màxim d’estudiants de nou ingrés. 
S’han afegit els estudiants dels dobles graus al nombre màxim d’estudiants de nou 
ingrés que hi ha a la memòria. Els altres canvis més importants que s’han fet són: 

- Adaptació del contingut de les memòries al nou aplicatiu d’ANECA, que ha 
canviat des del curs 2009-2010 

- Recodificació del sistema de competències i simplificació de l’estructura 



- Actualització de seccions a la realitat actual: temps verbals, professorat, 
recursos, etc. 

 
Lola Tirado explica que, als estudis de la Facultat de Turisme, en principi els tenien 

que fer un seguiment cada dos anys i tocava el curs 2019-20. Però l’AQUIB, a la fi, va 
decidir no fer cap informe de seguiment, per tant encara no sap si exigiran incloure els 
estudiants de doble grau o no. 
 

Cristina Gil, degana de la Facultat de Dret, demana la paraula per donar les gràcies 
per la invitació. Comenta que el seu informe va ser molt similar però ells tenien els 
estudiants del doble grau ja inclosos a GDRE. Troba la nostra postura molt necessària 
i pertinent i diu que ells esperaran per veure si s’accepta la nostra proposta. 
 

Les modificacions de les memòries es sometent a votació i queden aprovades per 
unanimitat. 

 
3. Aprovació, si s’escau, del canvi de normativa de Pràctiques Externes de la 

Facultat d'Economia i Empresa i dels estudiants de la doble titulació 
d'Administració d'Empreses i Dret.  

 
El Degà dona la paraula al Vicedegà Pau Balart. Explica que es fa el canvi de 

normativa per poder recollir els casos especials que han anat sorgint al llarg dels anys.  
Els canvis són els següents: 
- Formalitzar un procés per a la rescissió de les pràctiques, ja que fins ara, la 

rescissió de les pràctiques no permetia convalidar les hores fetes fins al 
moment de la interrupció, amb independència de quina fos la causa. 

- Sol·licitar un mínim de 450 hores pel reconeixement d’experiència laboral, 
en lloc de les 400 hores que hi havia fins ara. Aquest canvi fa coincidir el 
total de crèdits de l’assignatura amb les hores treballades. 

- Afegir una referència a l’article 21 bis de la normativa de gestió de pràctiques 
externes de la UIB per a les excepcions en el màxim d’hores permès i per 
sol·licitar l’avaluació anticipada de les pràctiques. 

 
Intervé Antònia Morey per demanar com queda la situació de la Beca Erasmus per 

pràctiques internacionals. Toni Rubí comenta que el canvi normatiu també afecta als 
estudiants Erasmus. 
 
4. Aprovació, si s’escau, d’un nou membre de la Comissió de Garantia de 

Qualitat de la Facultat, en representació dels estudiants.  
 

Es proposa la substitució d’un membre, en representació dels estudiants, per un 
altre estudiant. Queda aprovada per unanimitat dels assistents. 

Membre entrant: Arturo Muñoz Cladera (Alumne GADE) 

Membre sortint (el Degà agraeix la seva tasca): Natalia Makarena Cruz Bórquez 
(Alumna GADE) 

 
5. Acord de la Junta per a la inscripció de la Facultat d’Economia i Empresa com 

a membre de CONFEDE segons els seus estatuts.  



 
El Degà informa que CONFEDE (Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Economía y Empresa s’ha constituït com a associació legalment constituïda i s’ha 
inscrit en el Registre d’Associacions. Es necessita acord de Junta de Facultat per a la 
seva inclusió com a membre de l’associació. No hi ha comentaris, per tant, s’acorda 
per Junta la inclusió a CONFEDE. 
 
6. Informacions del deganat. 

 
1. Proposta de fòrums d’anàlisi i debat a la FEE 

El vicedegà Aleix Calveras, explica la proposta d’organitzar xerrades acadèmiques a 
la FEE que generin anàlisi i discussió de temes oberts i d’actualitat. Característiques de 
les xerrades: 

- Poden adoptar formats diversos (conferències, taules rodones,...) i es pot fer 
online, presencial o bé un model híbrid.  

- El format típic seria una intervenció inicial (30-45 minuts) + debat posterior. 
Màxim 1,15h. 

- Els ponents poden ser professors de la FEE o externs. 
- Es pot programar com a acte independent o bé lligat a una assignatura, encara 

que estaria obert a tothom. 
- La FEE participarà en l’organització (difusió, etc...) 
- Es farà una crida, per part de la FEE, a l’inici del semestre. Es poden organitzar 

fins a 4 xerrades per semestre. 
- Remuneració dels ponents: entre 150 i 200€ i s’ajustaria segons el format que 

se li doni. 

Intervé Rafel Crespí, recordant que a mitjans novembre ve un professor de Vich que 
podria ser un candidat a participar. 

2. Docència pel segon semestre del curs 2021-22 

Es preveu un 100% d’ocupació d’aules. El rectorat prepara nous plans de 
contingència i la previsió és tornar a la normalitat. 

3. Renovació acreditacions 

Hem de renovar l’acreditació dels nostres estudis (l’actual finalitza el 23-6-2023). 
El curs de referència per la nova acreditació serà el 2020-21. El pla establert entre 
l’AQUIB i la UIB per el procés d’acreditació serà el següent: 

- Desembre 2022: Es lliurarà l’informe d’autoavaluació a l’AQUIB 
- Febrer 2023: tindrem la visita externa dels avaluadors 
- Abril 2023: Lliurament de l’Informe provisional d’acreditació a la UIB 

 
7. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha 
 
8. Precs i preguntes 

No n’hi ha 
 

 
La sessió finalitza a les 10:10 hores, aproximadament. 


