
 
 

Acta de constitució de la Comissió de Garantia de Qualitat del títol de 

Direcció Hotelera Internacional 
 

A Palma, a les 11 hores del dia 2 de març de 2010, i degudament convocades a l’efecte de 

constituir la Comissió de Garantia de Qualitat del títol de Direcció Hotelera 

Internacional, es reuneixen a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears les persones 

següents: 

 

El Sr. Francesc Sastre Albertí, la Sra. Antònia Ripoll Martínez, el Sr. Juanjo Galmés 

Ginard, el Sr. Vicenç Ferrer Perelló, el Sr. Antoni Tudurí Vila, la Sra. Marta Frau 

Garcias, la Sra. Lara Ellakkis González i el Sr. Joan Roca Moll. 

 

Les persones esmentades, amb plena capacitat d’obrar, que recíprocament es reconeixen, 

es constitueixen com a assemblea constituent de la Comissió de Garantia de Qualitat 

(C.Q.G.) del títol propi de Direcció Hotelera Internacional (D.H.I.)., que és presidida pel 

Sr. Francesc Sastre Albertí. 

 

La dita Comissió de Garantia de Qualitat del títol de D.H.I. es constitueix com a 

comissions permanents que vetllaran per la qualitat del títol i per la correcta implantació, 

gestió i coordinació i pel seguiment de les activitats relatives al sistema de C.Q.G. del 

títol de D.H.I. 

 

El president, Sr. Francesc Sastre Albertí, com a director del centre i responsable del títol, 

declara obert l’acte i, després de les deliberacions i presentació de les funcions, les 

normes de funcionament i els mecanismes de presa de decisions, declara constituïda la 

Comissió de Garantia de Qualitat de la forma següent: 

 

Sr. Francesc Sastre Albertí Director del centre i responsable del títol 

Sra. Antònia Ripoll Martínez Subdirectora del centre 

Sr. Juanjo Galmés Ginard En representació del personal d’administració i serveis 

Sr. Vicenç Ferrer Perelló En representació del personal docent i investigador 

Sr. Antoni Tudurí Vila En representació del personal docent i investigador 

Sra. Marta Frau Garcias En representació de l’alumnat 

Sra. Lara Ellakkis González En representació de l’alumnat 

Sra. Aina Mateu Fiol En representació del sector professional i societat 

Sr. Joan Roca Moll Coordinador de qualitat del títol 

 

En aquest acte els assistents també convenen nomenar com a secretari de la Comissió de 

Garantia de Qualitat del títol de D.H.I. el Sr. Vicenç Ferrer Perelló. 

 

Finalment el director del centre i responsable del títol dóna per conclosa la sessió, quan 

són les 12 hores del dia de la data. 


