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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 31 DE MARÇ DE 2015 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dimarts, 31 de març de 2015 

HORA DE LA REUNIÓ: 13 hores 

LLOC:  Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  divendres, 27 de març de 2015 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 31 de març de 2015, amb la presència dels següents 

membres: C. Barceló, J. E. Calabuig, A. R. Calero, F. Corencia, T. Ferrer, I. García, A. Hidalgo, M. Izquierdo, M. J. 

Marín, F. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, C. Porta, B. Pozo, S. Renard, A. Reynés, A. Ricós, R. Roca, C. Sánchez, 

J. Sanchis i A. Vallés. Excusen l’assistència: M. Broch, A. Carratalà, B. Clavel, J. Ll. Gómez, V. González, J. V. 

Martínez, , T. Suau i J. Tronch. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes del 4 de febrer i del 12 de març de 2015. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, dels barems de selecció del PDI de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

4. Renovació, si escau, de la petició d’Honoris Causa a Josep Massot i Muntaner aprovada per la Junta de 

Facultat amb data de 20 de maig de 2014. 

5. Altres qüestions. 

6. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 13.14 h. 

El Degà demana permís per a incloure un nou punt en l’ordre del dia: “Aprovació, si es cau, de la 

composició de la Comissió de contractació amb caràcter temporal”. La Junta li’l concedeix i s’inclou en lloc 

del punt 5: “Altres qüestions”. 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes del 4 de febrer i del 12 de març de 2015. 

S’aproven per assentiment. 

2. Informe de Deganat. 

En primer lloc pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, i comunica que ja s’han 

aprovat les OCA’s; i els horaris del curs 2015-2016 es revisaran després de Pasqua. 
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Acte seguit, el Vicedegà d’Infraestructures i Economia explica que ha passat a formar part de la Comissió 

d'Investigació de Centre, per mandat de la Junta, i que, com a tal, ha anat a una reunió de la Comissió 

d'Investigació de la UV on han aconseguit, els representants d'Humanitats i Ciències Socials, fer un front 

comú per a la modificació dels criteris existents per a l’avaluació de la investigació. Cal esperar per veure 

com es concreta la nova proposta, però en tot cas, serà molt millor el resultat del que ara tenim. 

Pren la paraula la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació, i explica: 1) En el marc de les III 

Jornades Internacionals de la FFTiC, el dia 30 de març va tenir lloc la sessió dedicada a Alemanya. A 

causa de la vaga del 24 de març, la sessió dedicada a França i Romania ha sigut traslladada al 29 d’abril. 

Fa una crida a tots/es els companys/es i estudiants que estiguen interessats/es a organitzar una sessió 

dedicada a algun país europeu en particular. Des de l’OREiP-FFTiC estaran encantats de col·laborar-hi 

(com han fet amb Aurica Borszic i Christina Horst, lectores del DAAD i membres del Departament de 

Filologia Anglesa i Alemanya, i estan fent amb Evelio Miñano, Departament de Filologia Francesa i 

Italiana). 2) Agraeix als companys/es l’enviament d'informació relativa als seus contactes amb tercers 

països en el marc d'Erasmus +. En juny la UV obtindrà resposta de l’OAPEE (Organisme Autònom de 

Programes Educatius Europeus) i sabrem les ajudes que han sigut concedides. 3) S'han enviat dos 

correus a tot el PDI: a) des del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació ens han sol·licitat els 

contactes amb Harvard. La UV col·labora en un programa de mentorizació amb la Universitat de Harvard 

en ciències biomèdiques. Pròximament la col·laboració s'ampliarà a d’altres àrees. b) Sol·licitud de 

professorat (sobretot espanyol, però també anglés, francès i àrab) des de la Universitat Euromediterrània 

de Fes al Marroc. 4) També es va informar als directors/es de programes de doctorat de la convocatòria de 

beques per a estudiants de doctorat per a realitzar estades de recerca en universitats internacionals. 

A continuació el Degà explica que li acaben de dir que, a causa d’un accident de trànsit produït aquesta 

matinada, ha faltat l’alumna Raquel Esteban, estudiant del Grau en Traducció i Estudis Hispànics de la 

FFTC. N’informarà el Rector i transmetrà el condol a la família. D’altra banda, felicita formalment el prof. 

Jenaro Talens, que ha sigut investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Playa Ancha (Chile), i 

l’estudiant Ivan Navarro Flores, millor expedient de 1r de Ciències Socials i Jurídiques. També felicita als 

profs. Miguel Martínez, que ha renovat hui mateix el seu càrrec de Director del Departament de Filologia 

Anglesa i Alemanya, al prof. Jaime Siles, nou director del Departament de Filologia Clàssica, i agraeix a la 

prof. Carmen Morenilla, que acaba de deixar el càrrec de directora del Departament de Filologia Clàssica, 

per tots els anys de dedicació. 

Pel que fa a les darreres eleccions a Degà, comunica que l’equip deganal continuarà sent el mateix durant 

els propers tres anys més: Francesc Martínez, Vicedegà d’Infraestructures i Economia; Ana R. Calero, 

Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació; Amparo Ricós, Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i 

Qualitat; Begonya Pozo, Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació; i Rafael Roca, Secretari. 
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Pel que fa a l’acreditació dels màsters, i la visita dels avaluadors externs, manifesta el seu agraïment a tot 

el personal de la FFTC que s’hi ha involucrat, i diu que li fa l’efecte que n’eixirem ben parats. 

D’altra banda, informa que en el dia de hui ha hagut Consell de Govern de la UV: s’ha renovat el conveni 

amb l’Institut Confuci; s’ha aprovat l’OCA 2015-2016; i també s’ha firmat un conveni amb el Real Colegio 

Complutense, amb seu a Harward. 

El prof. Daniel Jorques demana la paraula per a agrair al Degà i a la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i 

Qualitat la defensa del Grup de Lingüística que han fet, tan necessari per a l’àrea. El Degà li diu que també 

hi ha col·laborat el Director del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. 

3. Aprovació, si escau, dels barems de selecció del PDI de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació. Pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i explica que els bàrems 

varen ser aprovats en el Consell de Govern del 3 de març. S’han elaborat dos barems: un per a 

periodisme i comunicació audiovisual i un altre per a les filologia i traducció. S’hi ha detectat algun error, 

que s’esmenarà. Fa diverses consideracions sobre els barems elaborats per la UV.  

El prof. Antonio Hidalgo agraeix als membres de la Comissió les hores de treball i dedicació per a elaborar 

els barems. Així mateix, la prof. Milagros Aleza se suma a l’agraïment i destaca el gran treball que s’hi ha 

realitzat. 

S’aproven per unanimitat. 

4. Renovació, si escau, de la petició d’Honoris Causa a Josep Massot i Muntaner aprovada per la Junta de 

Facultat amb data de 20 de maig de 2014. Pren la paraula el Degà, i explica que per una sèrie de 

circumstàncies l’any passat no arribà a bon port (hi havia 6 propostes de tota la UV). Enguany, per a 

tornar-la a presentar, cal que la Junta de Facultat la renove. Sembla que enguany també hi haurà 6 

propostes. La disposició de la Vicerectora i del Rector són favorables a reprendre les de l’any passat en 

primer lloc, encara que això depèn de la Comissió de Postgrau i el Consell de Govern, en última instància. 

S’aprova per 21 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 

5. Altres qüestions. Aprovació, si es cau, dels membres de la Comissió de contractació amb caràcter 

temporal. La proposta de membres que ens han fet arribar els departaments és la següent: 

-Departament de Filologia Catalana: Manuel Pérez Saldanya. 

-Departament de Filologia Espanyola: Xelo Candel Vila. 

-Departament de Filologia Francesa i Italiana: Natàlia Campos Martín. 

-Departament de Filologia Anglesa i Alemanya: Anna M. Brígido Corachán. 

-Departament de Filologia Clàssica: Lluís Pomer Monferrer. 

-Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació: Rosanna Mestre Pérez. 

S’aprova la composició per unanimitat. Falta, però, que el Departament de Filologia Clàssica faça arribar el 

més ràpidament possible la seua proposta. 

6. Precs i preguntes. No n’hi ha. 
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Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.48 h. 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


