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ACTA DE LA SESSIÓ 

Sent les 13:05 hores del dia 13 de març de 2020 es reuneix la Junta de Facultat en la Sala de Graus 
en segona convocatòria amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (07/02/2020).
2. Informe del Degà.
3. Informe relatiu al Sistema de Garàntia Interna de la Qualitat (SGIC).
4. Proposta i aprovació, si escau, dels informes de seguiment dels títols oficials de grau i de

màster universitari del Centre (curs 2018/19).
5. Proposta i aprovació, si escau, de l'informe de resultats del Sistema de Garantia Interna de

la Qualitat (curs 2018/19).
6. Proposta i aprovació, si escau, dels programes d'estudis simultanis en ADE-Economia i en

ADE-Màrqueting i de les quotes corresponents per al curs 2020/21.
7. Proposta i aprovació, si escau, de sol·licitud de modificació del pla d'estudis del grau en

Treball Social.
8. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Coordinador o Coordinadora del

Màster Universitari en Comunicació Digital.
9. Informe sobre el nomenament com a Professor Emèrit de la Universitat d’Alacant de D.

Antonio Escudero Gutiérrez.
10. Assumptes de tràmit.
11. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (07/02/2020).

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del Degà.

El Degà inicia aquest punt donant la benvinguda als estudiants Rafael de la Guia, Francisco
Espada, Juan Carlos Galdámez, Anna Galiana, Manel Gomis, Laura Stefania Levane, Adrián
Pastor i Juan Rodríguez Cortegoso, que han resultat triats membres d'aquesta Junta, i agraint a
Pilar Cerdà, Milagro Galindo, Pablo Insa, Pedro Mata, Andrea Micó i Aziza Zahhar que des d'abril
de 2018 han format part d'aquesta. També agraeix a Carlos Congost que contínua sent membre
electe i a Ginés Sola, que ha passat a ser membre nat per haver sigut elegit president de la
Delegació d'Estudiants.

A continuació el Degà felicita:
� A la coordinació acadèmica del programa de doctorat en Empresa, Economia i Societat

per l'organització de la conferència “Investigació aplicada: resolució de problemes reals
recents” impartida el 14 de febrer per Joaquín Pacheco Bonrostro, catedràtic de
Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa de la Universitat de Burgos, vocal del
comitè assessor 8 de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI)
i director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Burgos.

� Al coordinador del grau en Economia per l'organització de la conferència “Merger and
adquisitions en un context de tipus d'interès pròxims. Tendències i perspectives”
celebrada el 10 de març en col·laboració amb Analistes Financers Internacionals (Afi).

El Degà finalitza aquest punt informant que: 
� La professora Irene Ramos serà la coordinadora de treball fi de grau (TFG) per als títols

en Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Treball Social durant el curs 2020/21,
per la qual cosa s'ha sol·licitat que li siguen assignats per part del Vicerectorat
d'Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) els 1,5 crèdits corresponents a aqueixa
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figura en el repartiment de la bossa de crèdits per a figures acadèmiques que en la 
sessió anterior es va sol·licitar la seua assignació a la professora Alejandra Hernández, 
qui ostenta un càrrec que és incompatible amb aquesta consignació. 

� S'ha ajornat tant la “ International Week ” com la trobada de l'AEALCEE (màxim òrgan de 
representació dels estudiants d'economia i empresa reconegut pel Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport del Govern d'Espanya). 

� El 29 de maig està prevista la investidura del professor Eric Maskin com a doctor honoris 
causa per la Universitat d'Alacant. 

� En relació amb les mesures anunciades ahir per la Generalitat Valenciana, relatives a la 
suspensió de l'activitat docent presencial de les universitats valencianes a conseqüència 
de la situació, evolució i perspectives del COVID-19, l'equip de direcció de la Universitat 
d'Alacant emetrà imminentment un comunicat per a pautar l'activitat docent a partir del 
dilluns i s'habilitarà una pàgina web amb les instruccions acadèmiques i amb la 
informació sanitària. 

 
3. Informe relatiu al Sistema de Garàntia Interna de la Qualitat (SGIC). 

 
En aquest punt el Degà informa sobre les següents activitats realitzades i objectius reeixits 
relatius al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC): 

� Informe definitiu de reacreditació del Màster Universitari en Economia Aplicada. 
� Informe definitiu de reacreditació del Màster Universitari en Economia Quantitativa. 
� Informe favorable de l'ANECA a la sol·licitud de modificació del grau en Administració i 

Direcció d'Empreses (ADE) –itinerari Màrqueting-. 
� Reunió de 10 de març amb Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa i Unitat Tècnica 

de Qualitat per a revisió del Manual del SGIC i modificacions dels procediments d'aquest. 
� Participació en Forinvest 2020 el 4 de març. 
� Convocatòria de bosses de viatge en règim de concurrència competitiva per a la 

participació en el seminari doctoral conjunt entre la Glasgow Caledonian University i la 
Universitat d'Alacant (2019/20). 

� Celebració de la 10a edició (curs 2019/20) de MÀNGA: Joc de Simulació Empresarial. 
� Seminari Noves Propostes d'Investigació en la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials “Creant sinergies”. 
 

4. Proposta i aprovació, si escau, dels informes de seguiment dels títols oficials de grau i de màster 
universitari del Centre (curs 2018/19). 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat els informes de seguiment de les titulacions 
oficials del Centre (corresponents al curs acadèmic 2018/19) que s'adjunten com a annex I. 
 

5. Proposta i aprovació, si escau, de l'informe de resultats del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (curs 2018/19). 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat l'informe de resultats del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponent al curs acadèmic 2018/19 que s'adjunta com a annex II. 
 

6. Proposta i aprovació, si escau, dels programes d'estudis simultanis en ADE-Economia i en ADE-
Màrqueting i de les quotes corresponents per al curs 2020/21. 
 
En aquest punt el Degà argumenta que els programes d'estudis simultanis que es proposen 
milloren l'oferta formativa de la facultat implicant beneficis a l'alumnat i que, a diferència dels 
dobles graus, no requereixen grups addicionals. A continuació la Junta de Facultat aprova per 
unanimitat les propostes de programes d'estudis simultanis en ADE-Economia i en ADE-
Màrqueting que es descriuen en l'Annex III i que les quotes corresponents per al curs acadèmic 
2010/21 siguen en el programa d'estudis simultanis en ADE-Economia de 5 places per a l'accés 
des d'ADE i de 5 places per a l'accés des d'Economia, i en el programa d'estudis simultanis ADE-
Màrqueting de 5 places per a l'accés des d'ADE i de 5 places per a l'accés des de Màrqueting. 
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7. Proposta i aprovació, si escau, de sol·licitud de modificació del pla d'estudis del grau en Treball 

Social. 
 
S'aprova per unanimitat sol·licitar la modificació en el pla d'estudis del grau en Treball Social 
que es descriu en l'annex IV. 
 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de Coordinador o Coordinadora del Màster 
Universitari en Comunicació Digital. 
 
La Junta de Facultat aprova per unanimitat la proposta que la professora Natalia Papí Gálvez 
siga nomenada Coordinadora del Màster Universitari en Comunicació Digital. 
 

9. Informe sobre el nomenament com a Professor Emèrit de la Universitat d’Alacant de D. Antonio 
Escudero Gutiérrez. 
 
En aquest punt el Degà assenyala que el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat 
(VOAP) ha sol·licitat que aquesta Junta informe de la proposta de nomenament com a Professor 
Emèrit de la Universitat d'Alacant de Sr. Antonio Escudero Gutiérrez, i després procedeix a llegir 
una carta del professor Sr. Antonio Escudero en la qual aquest resumeix els seus mèrits docents, 
investigadors i de gestió. A continuació, la Junta de Facultat aprova, per unanimitat, informar 
favorablement la sol·licitud de nomenament com a Professor Emèrit de la Universitat d'Alacant 
de Sr. Antonio Escudero Gutiérrez, en compliment del que s'estableix en la Normativa reguladora 
del Professorat Emèrit de la Universitat d'Alacant, aprovada en el Consell de Govern de 27 de 
setembre de 2012 (BOUA 2 d'octubre de 2012) i modificada en Consell de Govern de 23 d'octubre 
de 2013 (BOUA 30 d'octubre de 2013). 
 

10. Assumptes de tràmit. 
 
No hi ha assumptes de tràmit. 
 

11. Precs i preguntes. 
 
L'alumne Adrián Pastor agraeix a la Coordinadora acadèmica del grau en Màrqueting, a la 
Vicedegana d'estudiants i ocupabilitat, a la Coordinadora acadèmica de qualitat i responsabilitat 
social i al Degà per haver mantingut ahir una reunió per a tractar l'assumpte dels torns d'horari 
de docència del grau en Màrqueting. El professor Francisco García Lillo assenyala els problemes 
de cobertura de les comunicacions telefòniques que s'experimenten en el soterrani de l'edifici 
principal de la Facultat i prega que s'estudie la seua solució. El professor Óscar Santacreu 
informa que s'ha decidit posposar la celebració del Dia de la Sociologia, que inicialment estava 
previst per al 23 de març. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Degà desitja ànim i força per a afrontar la situació tan 
crítica que estem vivint per motiu de la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19, 
després de la qual cosa s'alça la sessió a les 14:20 hores. 
 

 Alacant, 13 de març de 2020 
 

El President 
 
 

 
Signat: Raúl Ruiz Callado 

Degà de la Facultat 

 
 
 

 
 

 

El Secretari 
 

 
 

Signat: José Agulló Candela 
Secretari de la Facultat 
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RELACIÓ D'ASSISTENTS: 

� AGULLO CANDELA, JOSE 
� AYELA PASTOR, ROSA MARIA 
� CARMONA MARTINEZ, JULIO 
� CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN 
� DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL 
� ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 
� FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Amb veu, sense vot) 
� FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 
� GALDÁMEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
� GALIANA PÉREZ, ANNA 
� GARCIA ESCRIVA, VICENTE 
� GARCIA LILLO, FRANCISCO 
� GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 
� ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO 
� LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA 
� LORENZO SOLA, FRANCISCO 
� MARCO LAJARA, BARTOLOME 
� MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 
� MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO 
� MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO 
� PASTOR FERNÁNDEZ, ADRIÁN 
� ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA 
� RUIZ CALLADO, RAUL 
� RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 
� SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO 
� SELLERS RUBIO, RICARDO 
� SOLA GARCÍA, GINÉS 
� TOLOSA BAILEN, MARIA DEL CARMEN 
� UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOTS DELEGATS: 

EN AGULLO CANDELA, JOSE: 
� ALCOLEA GIL, FRANCISCO 
� CASADO DIAZ, ANA BELEN 
� COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES 

EN AYELA PASTOR, ROSA MARIA: 
� GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION 

EN GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA: 
� ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES 
� MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION 

EN MARCO LAJARA, BARTOLOME: 
� RIENDA GARCIA, LAURA 

EN MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO: 
� ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE 
� RAMOS FEIJOO, CLARISA 

EN RUIZ CALLADO, RAUL: 
� ESPINOSA BLASCO, MONICA 
� GASCO GASCO, JOSE LUIS 
� JIMENEZ DELGADO, MARIA 
� MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER 
� SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS 

EN SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO: 
� ESPINAR RUIZ, EVA 
� FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 

 
 


