
Acta de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa 
19-7-2022, 12:00h 

El 19-7-2022 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 Mir, Pedrona 
Buades garau, María Asunción 
Calveras Maristany, Aleix 
Capó Parrilla, Francisco Javier 
Carretero Gómez, José María 
Corellano Martorell, África 
Fuster Parra, Pilar 
Genovart Balaguer, Juanabel 
Herranz Bascones, Raquel 
Lozano Arnica, Gonzalo 
Llompart Bibiloni, Maria 
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 
(Convidada NO FOU) 

Mir Buades, Margarita (NO FOU, 
administrador de centre) 
Munar Muntaner, Esperanza 
Pascual Fuster, Bartolomé 
Pascual Gascó, Roberto 
Payeras Llodrà, Margalida 
Ribas Boned, María Antonia 
Rivas Yarza, Pedro Antonio 
Rosselló Nadal, Jaume 
Rubí Barceló, Antoni 
Santana Gallego, María 
Tirado Bennàsar, María Dolores 
Troster, Victor Emilio 
Tugores Ques, Maria 
Vaello Sebastià, Antoni 
Valero Sierra, Oscar 
Valle Valle, Elisabeth 

 
Excusen la seva assistència: Sansó Rosselló, Andreu

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, del canvi de normativa de TFG (convocatòries 
anticipades) 

Intervé el Vicedegà de TFG, Aleix Calveres, per explicar la proposta de canvi de 
normativa: pels alumnes de segona matrícula es proposa eliminar la convocatòria de 
novembre/desembre i traspassar-la als mesos de gener/febrer. Pels alumnes de 
primera matrícula es proposa incorporar la convocatòria anticipada als mesos de 
gener/febrer, sota certes condicions. Motivació del canvi: possibilitar als alumnes de 
primera matrícula anticipar l’avaluació, sempre i quan  tinguin la resta d’assignatures 
del grau aprovades (aquest requisit és necessari  per poder assegurar que l’alumne 
disposa de prou temps per fer un TFG de 12 crèdits en només un semestre). Per altra 
banda, l’eliminació de la convocatòria de novembre/desembre suposa que la FEE 
coordina les convocatòries anticipades amb les existents actualment als graus de 
Turisme i de Dret amb qui la FEE té dobles titulacions. Creiem que mantenir la 
convocatòria de novembre/desembre a més de la de gener/febrer, maig/juny i 
setembre suposaria un nombre excessiu de convocatòries. 



La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents. 

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

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

• Membre entrant: Jon Martínez Lara (Alumne GECO)  
• Membre sortint: Laura Company Montes (Alumna GECO) 

Tant el Degà com el Vicedegà de Qualitat i Pràctiques, Pau Balart, agraeixen a 
Laura la tasca realitzada i a Jon la bona predisposició per entrar a formar part de la 
citada Comissió. 

4. Aprovació, si s’escau, del pla de millores de la Facultat 

Pau Balart comenta que hi ha pocs canvis que es concreten en l’actualització 
d’accions que estan en marxa i accions que ja s’han completat. Entre les accions en 
marxa, es pot destacar el seguiment que es fa de les enquestes de l’alumnat i el 
seguiment de les taxes d’abandonament dels estudis (en aquest sentit, la FEE participa 
en un grup de treball creat a CONFEDE per analitzar els motius de les elevades taxes 
d’abandonament dels nostres estudis arreu de les universitats espanyoles).  

Es sotmet a aprovació i queda aprovat per unanimitat dels assistents. 

5. Informació del Deganat 

A continuació, el Degà dona les següents informacions: 

a) Cofinançament de despeses: la política del vicerectorat actual és cofinançar les 
inversions. La FEE va presentar un conjunt de propostes d’inversions i, per ara, 
l’única de la que tenim resposta i que s’ha començat a dur a terme és la de 
renovació dels ordinadors de taula de les aules. Tenim 23 aules, per tant s’han de 
comprar 23 ordinadors: 11 els pagarà la Facultat i 12 els pagarà el vicerectorat 
(mitjançant un pla a 2 anys, pel qual 8 ordinadors es compraran dins l’any 2022 i 
els altres 4 es compraran dins l’any 2023). Actualment s’han comprat ja 19 
ordinadors: els 11 que finança la FEE (amb un cost superior a 8.000 €) i 8 que ha 
finançat el vicerectorat (amb un cost que no supera els 6.000 €). S’han instal·lat a 
totes les aules de docència exclosos els quatre seminaris, que romandran amb els 
ordinadors actuals fins que es comprin els 4 que falten, dins l’any 2023. 

b) Processos de renovació de l’acreditació de les titulacions: Ara mateix estam 
immersos en un nou procés de renovació de les acreditacions dels nostres estudis 
de GADE i GECO. Hi ha un calendari d’actuacions progressiu que finalitzarà el mes 
de juny del 2023 amb l’informe final de la renovació de l’acreditació. El calendari 
d’actuacions és el següent: 

• Desembre 2022: data límit per entregar l’informe d’autoavaluació, que estam 
elaborant, a la AQUIB 

• Febrer 2023: seran les visites externes (virtuals) del panell d’avaluació. 

• Abril 2023: ens entregaran l’informe provisional d’acreditació 

• Juny 2023: ens entregaran l’informe final d’acreditació 



Pau Balart comenta que actualment es tenen reunions amb la UGEG (Unitat de 
Gestió dels Estudis de Grau) per rebre assessorament a l’hora de l’elaboració de 
l’autoinforme i explica com està el procés actualment. 

c) Estat de la modificació dels plans d’estudis: El Degà explica que, encara que 
l’informe extern definitiu de seguiment d’AQUIB va ser favorable, el panell extern 
d’ANECA va incloure una esmena obligatòria. Aquesta consistia en incorporar els 
alumnes dels dobles graus al nombre d’alumnes de nou ingrés. A rel d’això es va 
iniciar un procés de modificació dels nostres plans d’estudis per incloure aquesta 
esmena obligatòria i altres suggeriments de millora. Al mes de desembre de 2021 
es va presentar una modificació de pla d’estudis amb la inclusió d’aquesta 
informació que demandaven i, en la mesura de les possibilitats que ens donava la 
plataforma, també es varen tenir que adaptar les memòries de GADE i GECO als 
nous formats que requereix la normativa actual. Fa 3 setmanes vàrem rebre, per 
part d’ANECA, el rebuig de la modificació del pla d’estudis de GECO. Consultada la 
UGEG, pareix que el motiu podria ser el no complir amb el marc que estableix el 
nou Reial Decret. Tant des de la UGEG com des de la nostra Facultat vàrem fer tot 
el que estava al nostre abast per adaptar-nos, però hi ha aspectes que ens 
impossibiliten donar més passes, aspectes com que la plataforma per introduir la 
informació a ANECA encara no està adaptada a la nova normativa, i que els 
procediments que requereix la adaptació de les memòries al nou marc no estan 
encara desenvolupats, entre d’altres. Per tant, per ara seguirem amb el pla d’estudis 
actual i donarem les explicacions oportunes al panell d’avaluadors dins del procés 
de renovació de l’acreditació del que hem informat abans. Hores d’ara encara no 
hem rebut resposta de la proposta de modificació de la memòria de GADE. 

d) Tallers transversals de la FEE: El Degà recorda el funcionament dels tallers 
transversals a la nostra Facultat. Es varen crear per incloure als estudis 
competències que creiem necessàries pels estudiants i que no es tractaven a les 
diferents assignatures. Es tracta d’activitats que els estudiants acullen positivament 
per les que reben 1 crèdit ECTS que poden convalidar per optativitat. Trobem que 
és important diversificar i enfocar els tallers en temàtiques que siguin interesants 
per l’alumnat. Actualment estam en un procés de repensar i renovar els diferents 
tallers que tenim a fi de diversificar i de fomentar les competències digitals. S’ha 
consultat amb empreses i professionals en actiu per interessar-nos envers les 
competències digitals que ells demandarien als nostres estudiants quan s’inicien al 
món laboral. A rel de les seves respostes estam planejant un panell de tallers on 
apareguin continguts relacionats amb aquestes competències digitals. A l’inici del 
curs vinent es farà una proposta de nous tallers transversals a aquesta Junta per 
sol·licitar la seva aprovació. Totes les idees que es puguin aportar en aquest sentit 
seran benvingudes. 

Maria Santana, vicedegana primera, explica que els tallers s’imparteixen els 
divendres al matí i des de la pandèmia s’ha passat a un format híbrid, fet que també 
beneficia als alumnes de les Seus universitàries d’Eivissa i Menorca. Actualment 
s’han deixat d’oferir el taller de Word i el de treballs acadèmics donat que es 
solapava amb els tallers del mateix estil que oferta el Servei de Biblioteca. 

Javier Capó suggereix que es pensi amb un taller de pedagogia econòmica per 
alumnes de segon o tercer any (metodologia i pedagogia aplicada a la economia) 
donat que la docència a instituts és una sortida professional molt comú pels nostres 
alumnes. El degà agraeix la proposta i es valorarà. 



e) Escriptoris virtuals disponibles al campus: Consultat amb els responsables 
d’aquesta àrea, ens han indicat que els problemes de connexió dels ordinadors de 
les aules d’informàtica quan s’empren per realitzar proves avaluatives venen donats 
pels següents motius: totes les connexions depenen d’un únic servidor i el nº 
d’escriptoris virtuals que es poden emprar simultàniament a tota la UIB és de 300 
alhora, encara que es fa una distribució d’ells per mitjana d’ús entre els edificis. Per 
tant, sempre que es vulgui dur a terme una prova d’avaluació a les aules 
d’informàtica hi ha que fer una sol·licitud prèvia per Aula Digital. Hem de ser 
conscients de que no sempre funciona bé i que els servidors tenen 10 anys. Ens han 
informat que hi ha en marxa un procés de licitació per reformar els ordinadors. 

f) Accions d’internacionalització: Intervé el vicedegà de mobilitat i 
internacionalització, Toni Rubí, per explicar els nous convenis que s’han signat: 5 
convenis Erasmus amb les universitats de Maynooth, Universitá D'Annunzio di 
Chieti e Pescara, University of Applied Sciences Trier, Università degli Studi di 
Milano i ISAG European Business School; un conveni amb la Universitat d’Agadir 
(Marroc) i s’han iniciat contactes per signar convenis SICUE amb la UPF i la UC3M. 

Tot i que s’ha ampliat l’oferta disponible i que enguany s’ha recuperat bastant, 
encara hi ha reticència per part dels estudiants a sortir. Es demana col·laboració 
per informar més als estudiants i promoure que s’animin més a sortir. 

Intervé Javier Capó per dir que creu que hi ha més oferta per fer assignatures 
relacionades amb els estudis de GADE que amb els estudis de GECO i pensa que si 
els professors no tutors tinguessin més informació, podrien animar més als 
alumnes a fer aquestes estàncies. Toni Rubí contesta que tota la informació està a 
la web de la Facultat i que sí és vera que hi ha menys convenis d’intercanvi amb els 
estudis de GECO que amb els de GADE. 

Paula Aguiló recorda que un dels principals problemes és l’econòmic. Actualment 
només hi ha ajudes per Beca Erasmus. Toni Rubí comenta que va demanar al SRI si 
part dels ajuts bianuals que ofereixen es podria destinar a complementar l’ajut 
Erasmus, però des de l’SRI li contestaren que no podia ser perquè aquests ajuts no 
tenien aquesta finalitat. 

g) Winter Meeting, Simposio de la Asociación Española de Economía i Job Market de 
la European Economic Association: ens ha arribat l’interès per acollir, a finals del 
mes de desembre de 2024, l’organització, de forma simultània, dels tres 
congressos de referència en el camp de l’economia: L’European Winter Meeting de 
la Econometric Society; el Simposio de Análisis Económico de la Asociación 
Española de Economía; i l’European Job Market, organitzats per l’European 
Economic Association (EEA), la Royal Economic Society (RES) i l’Asociación 
Española de Economía (AEE). Pau Balart comenta que cada 3 anys s’organitza en 
una universitat diferent i que veiem factible que es pugui organitzar a la UIB. Amb 
aquesta finalitat, s’ha creat una comissió per la seva organització (prevista pels dies 
16, 17 i 18 de desembre de 2024) i el vicedegà explica a la Junta com creu que es 
podria dur a terme. Si aquesta possibilitat es dur finalment a terme, es demanarà 
implicació a tots els membres de la Facultat i dels Departaments implicats. 

Javier Capó apunta que la iniciativa li pareix fantàstica i demana com afectaria 
aquest esdeveniment al calendari acadèmic. Pau contesta que lo ideal seria que el 
semestre lectiu hagués acabat alhora d’iniciar el congrés. Antònia Mesquida els ha 
comentat que es podria modificar el calendari acadèmic perquè es pogués dur a 
terme el congrés, però no ha dit com serien els canvis 



6. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha 

7. Torn obert de paraules 

Maria Antònia Ribas demana informació envers la instal·lació de càmeres de 
visualització a les aules. El Degà comenta que l’única informació que té és que són 
càmeres per controlar l’aforament i demanarà al vicerectorat que ens doni les 
explicacions oportunes. L’Administradora de Centre informa que és un projecte de 
la Vicerrectora d’innovacio i transformació digital (SmartGraph) per controlar 
l’ocupació en temps real. 

Javier Capó es demana quines implicacions podrien tenir la presència de càmeres 
a les aules, plantejant-se la seva legalitat. 

Javier Capó també demana si la FEE té pensat o no sol·licitar explicacions envers 
la absència del Rector a la cerimònia de graduació de la nostra Facultat. Al mateix 
temps dona la enhorabona a Carles Mulet, que va presidir l’acte, per la seva 
actuació. El Degà contesta que no es demanaran explicacions donat que l’actual 
equip rectoral ha decidit que l’assistència i presidència de les graduacions és una 
feina més que es repartiran entre tots els membres del Consell de direcció i no 
només recaurà en la figura del Rector.  

El Degà agraeix a tothom, membres de la Junta, PAS i equip deganal la feina feta i 
els desitja un bon estiu. 

La sessió finalitza a les 13:35 hores, aproximadament. 


