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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 22 DE DESEMBRE DE 2014 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dilluns, 22 de desembre de 2014 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  dijous, 18 de desembre de 2014 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 22 de desembre de 2014, amb la presència dels següents 

membres: J. E. Calabuig, A. R. Calero, A. Carratalà, F. Corencia, T. Ferrer, I. García, J. Ll. Gómez, V. González, A. 

Hidalgo, F. Martínez, J. V. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, C. Porta, B. Pozo, S. Renard, A. Reynés, A. Ricós, R. 

Roca, E. Rodríguez, J. Sanchis, J. Sarria, J. Tronch, A. Vallés i T. Vega. També hi assisteixen, amb veu però sense 

vot, F. Sánchez (administradora) i M. Martínez López. Excusen l’assistència: M. Broch, J. Fernández, M. J. Marín i F. 

Suau. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes anteriors. 

2. Informe de deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar per al curs 2015-2016. 

4. Aprovació, si escau, de la normativa d’exàmens del centre. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern de la FFTC. 

6. Renovació de la Junta Electoral de Centre. 

7. Renovació de la Comissió de Revisió de Qualificacions. 

8. Nomenament dels membres de la Comissió que ha d’elaborar els barems de selecció del PDI del centre. 

9. Altres qüestions. 

10. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.13 h. 

En primer lloc, el Degà dóna la benvinguda als nous membres de la Junta de Facultat que varen ser triats 

en les eleccions del passat 20 de novembre: Júlia Benavent, Ingrid García, Juan Vicente Martínez, 

Santiago Renard, Rafael Roca i Francisca Suau, pel PDI amb vinculació permanent; Marta Broch, Adolfo 

Carratalà i Jesús Fernández, pel PDI sense vinculació permanent; Aina Reynés, pel PIF; Josep Sarria, 

Isabela Pérez, Miquel Pallardó, César Porta, Clara Olvido Gonzálbez, Claudia Senabre, Laura López, 



 

2 

 

Carlota Dolores Sánchez i Andrea Carrion, pels estudiants; i Míriam Izquierdo, pel PAS. Persones que, 

juntament amb les que repeteixen, fan un total de 42 membres. 

Així mateix, agraeix a tots els membres eixints la seua tasca durant els darrers tres anys, i felicita a la prof. 

Milagros Aleza, fins ara membre de la Junta de Facultat, pel seu recent casament. 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes anteriors. El secretari comenta que a l’acta ordinària del 

25 de novembre de 2014 s’afegirà un comentari final al punt 8 referent a la garantia de la diversitat de 

l’oferta acadèmica. Concretament, el text que s’hi afegirà serà aquest: «D’altra banda, també cal afegir-hi 

que l’aplicació de la reducció docent hauria de garantir la diversitat de l’oferta acadèmica». Amb aquesta 

esmena, totes dues actes s’aproven per assentiment. 

2. Informe de deganat. En primer lloc, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació comenta que, 

des de l’OREiP, en els darrers dies s’han posat en marxa tres activitats: el «Banc del temps», la III edició 

de «Tómate un Speed-Cafenet» (anglés-espanyol) i «Munta el teu tàndem», i agraeix a tots els estudiants 

en pràctiques de l’OREiP la seua ajuda en el desenvolupament de totes les activitats. D’altra banda, també 

comenta que s’han enviat cartes als estudiants incoming que arribaran en el segon quadrimestre (176 en 

total) per tal de facilitar-los diferents informacions, com ara la data de la sessió informativa, que tindrà lloc 

el proper 30 de gener. També comunica que el passat 12 de desembre se celebrà el lliurament de 

certificats als estudiants de la Nau Gran (26 dels quals són de la FFTiC), un acte al qual assistiren, en 

representació de la FFTC, el prof. Rafael Roca i ella; i que les sessions informatives del programa 

«Conéixer» tindran lloc els dies 17, 18 i 19 de febrer de 2015. Finalment, també explica que els passats 3 i 

4 de desembre realitzà una visita institucional (juntament amb el Vicerector d’Internacionalització i 

Cooperació, el Delegat del Rector de Mobilitat i el Director de l’Oficina Internacional) a la Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz, en la qual tingué ocasió d’entrevistar-se amb representants de diverses 

àrees de coneixement relacionades amb la nostra Facultat. I que, com a fruit de la visita, ja hi ha diversos 

convenis en marxa. 

A continuació, la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat informa que ha arribat informació sobre 

guies sostenibles. 

Posteriorment, el Vicedegà d’Infraestructures i Economia exposa tres qüestions rellevants: 1) L'obra de la 

setena planta acabà el 15 de desembre, i a partir d'aqueix moment començaren les tasques de mudança 

necessàries per al retorn dels companys i companyes que ocupen la planta. 2) L'empresa constructora 

començà eixe mateix dia les obres per tal d’obrir una porta que comunique la cafeteria amb la terrassa 

que, a més, és una porta de seguretat de la Facultat. La intenció és que l'obra, que implicarà, a més de la 

porta, la col·locació d'una escala i el condicionament de la terrassa, acabe durant el mes de febrer de 

2015. 3) L'obra de la setena planta està completa, però el mes d'agost de 2015 els tècnics informàtics de 

la nostra Universitat hi accediran per modificar la ubicació del node de comunicacions informàtiques del 

Campus. 
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Finalment, el Degà comunica que el passat dia 1 de desembre es varen haver de repetir les eleccions per 

a cobrir les tres places vacants de PDI amb vinculació permanent al Claustre; i que, com a conseqüència 

del resultat, varen ser elegits la prof. Teresa Ferrer i els prof. Jesús Tronch i Salvador Pons, als quals 

trasllada la seua enhorabona. Pel que fa al Consell de Govern que ha tingut lloc en el dia de hui, comenta 

que s’hi han aprovat els nous estatuts del Centre d’Idiomes i que el Degà o Degana de la FFTC passa a 

formar part del seu Consell d’Administració com a membre nat. Així mateix, informa que al si de la 

Comissió de Llengües L2 de la UVEG s’ha creat una subcomissió per a elaborar l’oferta dels cursos per a 

estrangers de la Universitat. D’aquesta subcomissió formen part: la Vicerectora d’Estudis i Política 

Lingüística, el Vicerector d’Internacionalització, el Degà de la FFTC, quatre membres del Departament de 

Filología Española i un membre del Departament de Didáctica de la Lengua (Magisteri). Finalment, i en 

referència a les obres de la cafeteria, explica que està previst col·locar una mampara per tal de crear un 

reservat per a PDI i PAS, tal com han demanat diversos professors en aquesta mateixa Junta. Però que 

aquesta millora no es podrà portar a terme fins que no acaben les obres d’accés a la terrassa que 

actualment estan en marxa. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar per al curs 2015-2016. La Vicedegana d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat fa una explicació de la proposta. S’aprova per assentiment. 

4. Aprovació, si escau, de la normativa d’exàmens del centre. El prof. E. Miñano pregunta per què el 

document no parla de les assignatures optatives del curs. En la seua opinió, seria desitjable que les 

optatives no coincidiren amb les bàsiques i obligatòries, ja que això pot desmotivar la matrícula. La 

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat diu que les optatives són assignatures que no sempre estan 

assignades als cursos. Finalment, el prof. Miñano demana que, almenys, s’intente aplicar la normativa a 

les optatives. La normativa s’aprova per unanimitat. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern de la FFTC. Pren la paraula el 

Secretari, i comenta que des de la Secretaria General de la Universitat de València ha arribat a la nostra 

Facultat un requeriment perquè adaptem el Reglament de Règim Intern de la FFTC al nou model. 

Comenta que la nova versió és més breu que l’anterior; i que, entre els canvis més significatius, destaca la 

nova distribució de membres de la Junta de Facultat, ja que el col·lectiu de professorat sense vinculació 

permanent perd un representant en favor del col·lectiu d’estudiants. El nombre total de membres de la 

Junta no canvia. S’aprova la modificació per assentiment. 

6. Renovació de la Junta Electoral de Centre. El Degà comenta que, dins dels tres primers mesos 

següents a la renovació de la Junta de Facultat, cal procedir a la renovació de la Junta Electoral de Centre. 

Pel que fa als dos membres del PDI que en formen part, com que les profs. Mercedes Quilis i Milagros 

Aleza han manifestat el seu desig de no continuar en el càrrec, el Degà diu que ha parlat amb diversos 

profs. per tal de veure si estarien disposats a formar-ne part, i que aquest mateix matí ha rebut un correu 

electrònic en què el prof. Joan Rafel Ramos comunica la seua disponibilitat a ocupar el càrrec. Pel que fa a 
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l’altre membre del PDI, i davant l’absència de voluntaris, es procedeix a fer un sorteig, i n’ix elegida la prof. 

Berta Raposo Fernández. Pel que fa al PAS, el Degà proposa que hi continue Amparo Ferrer; i pel que fa 

als estudiants, demana als membres de la Junta representants d’aquest col·lectiu que ho comuniquen al 

més aviat possible. De moment, l’estudiant Tiermes Vega, present a la reunió de la Junta, s’hi ofereix com 

a voluntària.   

7. Renovació de la Comissió de Revisió de Qualificacions. El Secretari comenta que cal procedir a la 

Renovació de la Comissió de Revisió de Qualificacions, que està integrada pel Degà, que la presideix, sis 

representants del PDI (tres titulars i tres suplents) i sis representants dels estudiants (tres titulars i tres 

suplents). El prof. Juan Vicente Martínez Luciano, del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, 

present a la reunió de la Junta, s’hi ofereix com a voluntari. Pel que fa a la resta de representants del PDI, 

es procedeix a fer un sorteig, el resultat del qual és el següent: Titulars: Salvador Pons (Filologia 

Espanyola), Manuel Prunyonosa (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació) i Júlia Benavent 

(Filologia Francesa i Italiana). Suplents: Juan Vicente Martínez Luciano (Filologia Anglesa i Alemanya), 

Carme Barceló (Filologia Catalana) i Carmen Bernal (Filologia Clàssica). Pel que fa als representants dels 

estudiants, es demana als membres d’aquest col·lectiu presents a la Junta que ho comuniquen al més 

aviat possible. 

8. Nomenament dels membres de la Comissió que ha d’elaborar els barems de selecció del PDI del 

centre. Després d’uns minuts de discussió, es decideix que, abans de nomenar els membres de la 

Comissió, es crea un grup de treball que revise els barems de selecció del PDI del centre. A l’efecte, es 

decideix que el grup estarà coordinat per la prof. Teresa Ferrer, que ha format part de la comissió de la 

Universitat que ha elaborat el reglament marc, i que es demanarà a les CAT’s que designen un 

representant per titulació. 

9. Altres qüestions. El Degà comenta que la majoria de facultats del Campus han suprimit l’aperitiu 

nadalenc. I que, tanmateix, la nostra Facultat no ha volgut suprimir-lo en atenció a les molèsties que estan 

causant les obres i que la cafeteria ha baixat ingressos. 

10. Precs i preguntes. Enric Rodríguez comenta que els rètols de la cafeteria, així com el menú i d’altres 

indicacions, haurien d’estar en valencià; que el tema ja s’ha comentat diverses vegades en Junta de 

Facultat, i que la retolació continua estant exclusivament en castellà. També comenta que les aules del 

semisoterrani no tenen endolls, i que els de la cafeteria no funcionen. 

Per la seua banda, Josep Sarria comenta que no tots els estudiants han estat convocats a la Junta de 

Facultat. El Secretari li respon que això ha sigut degut a un error en els llistats informàtics, ja que, en el 

cas dels estudiants, la convocatòria de la Junta s’ha enviat als membres eixints, i no als entrants. Diu que 

n’ha pres nota perquè l’error no es torne a produir.  

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.46 h. 
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Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


