
Acta de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa 
28-3-2022, 12:30h  

 
El 28-3-2022 a les 12:30 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 
Alonso Paulí, Eduard 
Bezzini, Asmae 
Bezzini, Zaquia 
Bru Martínez, Lluís 
Buades Mir, Pedrona 
Calveras Maristany, Aleix 
Cardona Coll, Daniel 
Carretero Gómez, José María 
Corellano Martorell, África 
De Freitas Fernándes, Jenny Carolina 
Escrihuela Villar, Marc 
Genovart Balaguer, Juanabel 
Groizard Cardosa, Jose Luis 
Herranz Bascones, Raquel 
López, Rosa (Convidada NO FOU) 
Llompart Bibiloni, Maria 

Martínez, Lorena (Convidada NO FOU) 
Mir Buades, Margarita (NO FOU, 
administrador de centre) 
Morey Tous, Antonia 
Munar Muntaner, Esperanza 
Ordóñez, María del Mar (Convidada NO 
FOU) 
Ribas Boned, María Antonia 
Rosselló Nadal, Jaume 
Rubí Barceló, Antoni 
Sansó Rosselló, Andreu 
Santana Gallego, María 
Tirado Bennàsar, María Dolores 
Troster, Victor Emilio 
Tugores Ques, Maria 
Valero Sierra, Oscar 
Valle Valle, Elisabeth 

 
Excusen la seva assistència: 
 
Aguiló Segura, Paula Maria 
Balart Castro, Pau 
Buades Garau, María Asunción 

Martín Oliver, Alfredo 
Payeras Llodrà, Margalida 
Rivas Yarza, Pedro Antonio 

 
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. Informacions del deganat 

El Degà presenta i dona la benvinguda als nous representants dels estudiants a la 
Junta de Facultat alhora que agraeix tant als estudiants que es mantenen en el càrrec, 
per la seva renovació, com als estudiants sortints per la feina feta fins el moment. 
Informa que són 13 els estudiants que han acabat el càrrec i han estat reemplaçats per 
5 estudiants.  

 
A continuació, el Degà dona les següents informacions: 
 



1. Memòries dels Plans de GADE i GECO modificades enviades a ANECA 

El mes de desembre 2021 es va enviar a ANECA la proposta de modificació de les 
memòries que aprovàrem a la darrera Junta i, hores d’ara, encara estan pendents 
d’avaluació. 

2. Nous convenis internacionalització 

Amb la finalitat d’augmentar la internacionalització s’està tramitant la signatura 
d’un nou conveni d’intercanvi d’estudiants amb Maynooth University, a Irlanda.  

Toni Rubí intervé per dir que s’oferiran 4 places per estudiants d’intercanvi. 

3. Elecció de delegats als grups de la FEE de primer any 

Creiem necessari estimular la participació dels estudiants en el dia a dia de la 
nostra Facultat. És per això que hem posat en marxa el procés d’implementació 
de la figura del Delegat de curs. S’ha iniciat un procés pilot al segon quadrimestre 
del primer curs dels nostres estudis. 
Intervé Jaume Rosselló per dir que l’acollida per part de l’alumnat ha sigut bona i 
han mostrat molt bona predisposició. S’ha elegit un delegat de curs per cada grup 
del primer curs d’enguany i el curs que ve s’estendrà també a segon curs, per tant 
hi haurà delegats tant a primer com a segon. 

 
4. Pla d’accions/inversions proposades a l’equip rectoral 

Amb l’arribada del nou equip de direcció de la Universitat s’ha posat en marxa un 
pla perquè els facem arribar necessitats o idees de millora en temes d’inversions i 
d’espais. Hem fet les següents sol·licituds: 

- adequar tecnològicament la nostra aula de graus per possibilitar el dur a terme 
actes en versió remota. Hem demanat que ens pressupostin el cost d’aquesta 
inversió però el que encara no està del tot clar és el finançament de la mateixa. 
Us informarem més envant de les passes realitzades i el format del 
finançament. 

- Millorar la quantitat d’endolls de les aules. 

- A les aules fer les modificacions que siguin necessàries per poder tenir els estors 
davallats amb les finestres obertes. 

- En la mesura que es vagin deteriorant les pissarres de les aules, substituir-les 
per panells de major tamany. 

- Instal·lar timbres d’alarma als banys, en particular als espais establerts pels 
discapacitats. 

- Millorar l’espai-pati que hi ha entre l’ala de Dret i l’ala d’Economia del nostre 
edifici. Instal·lar mobiliari, pèrgoles i d’altres elements a fi de millorar l’utilitat 
d’aquest espai de l’edifici. 

- Instal·lació de dutxes al nostre edifici 

- Substituir les bancades de les aules per taules i cadires mòbils i posar endolls al 
llarg de tot l’edifici així com condicionar les zones comunes. Aquest punt, ens 
han dit que per ara no tenen possibilitat de dur-lo a terme). 

 

5. Renovació d’ordinadors a les aules 



Hem iniciat el procés de renovació dels ordenadors de totes les aules de docència 
(23 aules). Aquesta renovació es durà a terme en un termini de 2 anys amb 
cofinançament. El vicerectorat finançarà la substitució de 12 ordinadors i nosaltres 
la dels 11 restants. 

6. Acostament d’empreses i organismes 

Amb l’objectiu de millorar les relacions de la FEE amb empreses i organismes 
externs hem realitzat tres actuacions: 

- Hem signat un conveni amb el Cercle d’Economia perquè, a partir d’ara, els 
membres de la nostra Facultat (tant professorat com alumnat) puguin assistir 
als seus actes / conferències. 

- Estam en contacte amb Deloitte, que ha mostrat el seu interès en col·laborar 
en nosaltres posant en marxa iniciatives que acostin l’alumne al món 
professional de l’auditoria: activitat “auditor por un día”, possibilitat de signar 
convenis per fer pràctiques professionals,... 

- Estam en contacte amb Mallorca Design District per iniciar col·laboracions. 
Mallorca Design District és un conjunt d’empreses ubicades a Son Bugadelles. 

 
7. Mitjans de comunicació i projecció de la FEE 

Els mitjans de comunicació ens telefonen per realitzar petites col·laboracions i ens 
costa molt trobar a professors que vulguin col·laborar. Proposam reallitzar una base 
de dades (un repositori) de persones que vulguin col·laborar amb els mitjans de 
comunicació. Per això, els propers dies us enviarem un formulari on us demanarem 
els temes que trobeu que estaríeu més còmodes en parlar. És totalment voluntari. 
Aquestes dades es compartiran amb el servei de comunicació de la UIB. 

 
 
 

3. Liquidació del pressupost de 2021 i proposta del pressupost pel 2022. 
 
El Degà informa dels aspectes generals del pressupost.  
 
Maria Antònia Ribas intervé per dir que no entén perquè hi ha partides de despeses 
que apareixen a la zona reservada pels ingressos. El degà indica que es modificarà 
aquest aspecte. 
 
Es sotmet a aprovació el pressupost de 2021 i queda aprovat per unanimitat. 
 
Respecte al pressupost del 2022, Maria Antònia indica que la suma total de l’apartat 
corresponent als ingressos ha de coincidir en l’import de la suma total de l’apartat 
corresponent a les despeses. L’error és degut a que el romanent no està inclòs. El 
Degà torna a fer els càlculs dels ingressos i modifica la proposta per esmenar l’error. 
Per altra banda, comenta que encara fa falta el pressupost corresponent a l’equipació 
de la sala de graus, que superarà l’import que desquadra. Inclou un apartat amb el 
títol “equipació aula de graus” per quadrar. 
 
El Degà informa de les diferents partides del pressupost per 2022. 
 



Es sotmet a aprovació la proposta de pressupost de 2022 i queda aprovada per 
unanimitat. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic del curs 2022-23.  
 
S’ exposa i comenta el calendari del proper any acadèmic, posat a disposició dels 
membres de la Junta amb caràcter previ per la seva revisió. 

 
Es sotmet a aprovació i queda aprovat per unanimitat. 

 
 
5. Premis extraordinaris de Grau i certificats d’excel·lència dels estudis de la FEE 

del curs 2020-21.  
 

La Vicedegana María Santana explica que es pot donar un premi per cada 70 
estudiants ò fracció. Ës a dir que es poden donar 2 premis a GADE, 1 premi a GECO 
i 1 premi a GET2. La nota mínima per optar al premi extraordinari és un 8. 

Als estudis de GADE es proposen els següents premis extraordinarsi (nota mínima 
8): 

- Marcos Vila Rabadán (9.21) 
- Tania Portocarrero Romero (8.72) 

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

- Miquel Gómez Juan (8.54) 

Als estudis de GET2 el premi queda desert. 

 

Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

El degà informa que es donarà certificat d’excel·lència acadèmica a l’alumne de 
GADE Marc Segura Bellido (8.24) 

 
 
6. Aprovació, si s’escau, dels plans de millores del Grau d’Administració 

d’Empreses i del Grau d’Economia 
 

Només s’ha afegit una acció orientada a la internacionalització a fi de impulsar-la i 
fomentar-la. 

Queda aprovat per unanimitat dels assistents. 

 
7. Aprovació, si s’escau, de la nova composició de la Comissió de Garantia de 

Qualitat de la Facultat. 
 

Es proposa la substitució de dos membres, en representació dels estudiants, per 
altres dos membres entrants. Queda aprovada per unanimitat dels assistents. 



Membres entrants: Carlota Pou García (Alumna GECO) i Francisco Subires Vera 
(alumne GADE). 

Membres sortints (el Degà agraeix la seva tasca): María Dolores Lafuente 
Algada (Alumna GADE) i Josep Soler Vives (Alumne GET2). 

 
8. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha 
 
9. Precs i preguntes 

No n’hi ha 
 

 
La sessió finalitza a les 13:33 hores, aproximadament. 


