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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 4 DE FEBRER DE 2015 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dimecres, 4 de febrer de 2015 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  divendres, 30 de gener de 2015 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 4 de febrer de 2015, amb la presència dels següents 

membres: J. Benavent, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, F. Corencia, T. Ferrer, I. García, J. 

Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, C. Porta, B. Pozo, S. Renard, A. 

Ricós, R. Roca, C. Sánchez, J. Sanchis, T. Suau i A. Vallés. Excusen l’assistència: C. Barceló, M. Broch, B. Clavel, 

J. Fernández, V. González, J. V. Martínez i J. Tronch. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de la juntes del 22 de desembre de 2014 i del 26 de gener de 2015. 

2. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar del curs 2015-2016 dels màsters del centre. 

3. Aprovació, si escau, del Document de Política de Qualitat i Objectius del Centre. 

4. Aprovació, si escau, de la petició de canvi d’adscripció de la professora Mª Goretti Zaragoza Ninet. 

5. Altres qüestions. 

6. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.10 h. 

1. Aprovació, si escau, de les actes de la juntes del 22 de desembre de 2014 i del 26 de gener de 2015. 

S’aproven per assentiment. 

2. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar del curs 2015-2016 dels màsters del centre. Pren 

la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, i explica que l’OCA del Màster de Llengua no 

s’ha pogut penjar a la llançadora, i s’ha enviat als membres de la Junta en pdf per correu electrònic. La 

Vicedegana fa unes consideracions al voltant de la proposta i posteriorment és sotmesa a votació. 

S’aprova per unanimitat. 
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3. Aprovació, si escau, del Document de Política de Qualitat i Objectius del Centre. Pren la paraula la 

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, i fa un resum dels principals punts del document. 

Posteriorment, es sotmet a votació. S’aprova per unanimitat. 

4. Aprovació, si escau, de la petició de canvi d’adscripció de la professora Mª Goretti Zaragoza Ninet. Hem 

rebut comunicació del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya dient-nos que han aprovat el canvi 

d’adscripció de la professora. En conseqüència, la Junta decideix aprovar per unanimitat la seua petició 

d’adscripció a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

5. Altres qüestions. El Degà comenta que hui s’ha obert el calendari electoral per a triar nou degà o 

degana. El calendari es penjarà al web. Les eleccions seran el dijous 12 de març, dia en què es convocarà 

una Junta de Facultat Extraordinària a les 12 h. 

6. Precs i preguntes. Carlota Sánchez, representant dels estudiants, explica que els agradaria que la 

Facultat prenguera alguna mesura en contra de la proposta de 3 anys de grau + 2 de màster llançada pel 

ministre Wert. D’altra banda, diu que ha escoltat que es volen pujar els preus de la cafeteria i de la 

reprografia, i voldrien que s’aturara aquesta pujada. També comenta que, com que la “bombonera” ja no 

existeix, els estudiants no disposen d’espais per a fer treballs en grup. Finalment, demana que, si és 

possible, s’instal·le un escàner a la sala d’ordinadors, ja que cada vegada els resulta més necessari. 

Li respon el Degà. En primer lloc, i en referència al decret del ministre Wert, diu que s’està preparant un 

esborrany perquè la UVEG emeta un manifest al respecte. Pel que fa als preus de la cafeteria, diu que el 

problema és que la cafeteria depén directament de Gerència de la UVEG, que, pel que sap el Degà, ha 

autoritzat la pujada de preus. En relació a la necessitat d’espais per a realitzar treballs de grup, diu que no 

es poden habilitar taules en els passadissos, ja que la Unitat de Prevenció de Riscos no ho autoritza; però 

que pròximament s’inaugurarà la “bombonera” i s’obrirà la terrassa de la cafeteria, amb la qual cosa es 

guanyaran nous espais. Pel que fa a la necessitat d’un escàner, en pren nota. 

Enric Rodríguez, representant dels estudiants, diu que, en referència al que va comentar la Vicedegana de 

Cultura, Igualtat i Comunicació durant l’anterior Junta, volen proposar, com a nom de la “bombonera”, el 

d’Isabel Clara Simó. D’altra banda, també recorda que es varen demanar més endolls a la cafeteria per als 

aparells electrònics: continuen necessitant-los. El Vicedegà d’Infrastructures i Economia li respon que no 

és fàcil posar més endolls a la cafeteria, ja que això xoca amb els interessos dels gestors de la cafeteria. 

Diu que és millor ubicar taules i endolls en espais estratègics de la Facultat per tal de facilitar els treballs 

en grup, i que serà en eixa línia en la que es treballarà durant els propers mesos. 

 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 12.37 h. 
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Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


