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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT DE 12 DE MAIG DE 2017 

 

 

DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 12 de maig de 2017 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 12 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 8 de maig de 2017 

 

 

La Junta de Facultat es va reunir, a través del correu electrònic, en sessió de 5 d’abril de 2017, amb la 

participació dels següents membres: P. Abella, C. Barceló, A. R. Calero, A. Carratalà, B. Clavel, T. Ferrer, I. 

Garcia, I. Genovés, J. Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, E. Miñano, 

C. Padilla, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. Roca i J. Tronch. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal de la plaça núm. 922 (professor contractat doctor interí) 

de l’àrea de coneixement de Filologia Italiana. 

2. Aprovació de la petició de la Comissió d’Investigació de la FFTC perquè la Universitat de València 

amplie la llista d’índexs de qualitat de les revistes científiques. 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal de la plaça núm. 922 (professor contractat doctor interí) 

de l’àrea de coneixement de Filologia Italiana. La proposta dels departaments per al tribunal de la plaça és la 

següent: 

- Presidència: Carles Padilla Carmona (Dep. Filologia Clàssica) 

- Vocal 1: Manuel Pérez Saldanya (Dep. Filologia Catalana) 

- Vocal 2: Ana M. Brígido Corachán (Dep. Filologia Anglesa i Alemanya) 

Els membres de la Junta de Facultat han pogut expressar el sentit del seu vot fins a les 12.00 hores del dia 

d’avui, divendres 12 de maig. Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic, el resultat de la 

votació és el següent: 

- Núm. total de vots: 21 

- Sí a la proposta: 21 

- No a la proposta: 0 
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- Abstenció: 0 

En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar la proposta de tribunal. 

2. Aprovació de la petició de la Comissió d’Investigació de la FFTC perquè la Universitat de València 

amplie la llista d’índexs de qualitat de les revistes científiques (Trobareu la petició a l’apèndix). 

Els membres de la Junta de Facultat han pogut expressar el sentit del seu vot fins a les 12.00 hores del dia 

d’avui, divendres 12 de maig. Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic, el resultat de la 

votació és el següent: 

- Núm. total de vots: 21 

- Sí a la proposta: 21 

- No a la proposta: 0 

- Abstenció: 0 

En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar la petició de la Comissió d’Investigació de la FFTC. 

 

Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 13.00 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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Apèndix 

 

Comissió d’Investigació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

En la reunió de la Comissió, mantinguda el 22 de març de 2017, es va acordar elevar a la Junta de 

Facultat del Centre, i si aquest ho ratifica, a la Comissió d’Investigació de la UV, els següents acords: 

1. Sol·licitem la inclusió d’ERIH PLUS en la llista d’índex de qualitat que es tenen en compte per a l’avaluació 

de la investigació de la UV. Fins l’any 2014, ERIH era una llista que valorava el compliment de certs 

estàndards de qualitat de les revistes científiques. A partir de 2014, ERIH passà a dependre del govern de 

Noruega i es va convertir en ERIH PLUS. És el mateix que l’anterior, però eliminant la distinció de 

categories que feia aquell (NAT, INT1, INT2). És lògic que ERIH PLUS substituisca en la baremació de la 

UV l’antic índex ERIH. La baremació de les revistes incloses en aquest registre haurà de ser, com a mínim, 

la corresponent a la nota intermèdia: és a dir, 10 punts. Això evitarà que les revistes que només apareixen 

en ERIH PLUS puguen rebre una valoració inadequada a la seua qualitat. Són moltes les revistes, 

especialment en llengües estrangeres no anglesa que queden fora d’altres índex (Latindex, etc.), la qual 

cosa perjudica greument els investigadors que, per la tipologia de la seua branca d’investigació, publiquen 

lògicament en aquest tipus de revistes humanístiques i de ciències socials. 

 

2. En relació amb el càlcul de l’IPC individual, sol·licitem una reflexió per tenir en compte un factor correctiu 

relacionat amb les hores de dedicació docent exigides a cadascuna de les figures, segons cadascuna de 

les situacions. Aquests criteris podrien anar en la mateixa línia que els aplicats pel document “Criteris de 

reconeixement integral de la dedicació del Professorat de la Universitat de València”, en el qual s’atén, 

efectivament, a les diferències en la dedicació del professorat. 

 

3. En relació amb els Criteris de participació de la UV en les convocatòries d’ajudes per a enfortir la capacitat 

dels grups d’investigació mitjançant la incorporació de doctors, considerem que el següent criteri, relatiu a 

l’índex de productivitat del grup, exclou en la pràctica als grups d’Humanitats i Ciències Socials de la 

possibilitat d’avalar possibles candidats: 

a) “Tindre un índex de productivitat, calculat com la suma de la producció registrada a la memòria 

d’investigació durant els tres últims anys, dividit per tres i pel número de membres del grup, quatre voltes 

superior a la mitjana de l’àrea de coneixement de què es tracte durant els mateixos tres anys” 

Si la mitja general de productivitat d’un departament és alta, sembla que aquesta norma està 

beneficiant només als grups bons que es desenvolupen en un entorn de baixa productivitat i no a aquells 

departaments que compten amb diversos grups la mitjana de productivitat dels quals és elevada. 
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D’altra banda, si el càlcul de l’IPC té a veure amb els barems emprats per a la Memòria 

d’Investigació de la UV, la valoració de la producció científica en Humanitats i Ciències Socials es veu 

seriosament perjudicada per la baixa puntuació que s’atorga a les monografies i edicions crítiques. Encara 

que sabem que aquestes tenen poca valoració en altres disciplines, ANECA reconeix la diferència entre 

disciplines (tradicions científiques en camps específics) i, en conseqüència, la valoració adequada a 

cadascuna d’elles. Caldria, tanmateix, reconsiderar el valor que realment tenen en Humanitats i Ciències 

Socials les edicions crítiques i les monografies, així com els capítols de llibres monogràfics col·lectius, 

sempre que acomplisquen els paràmetres de qualitat reconeguts per ANECA. 

En les àrees d’Humanitats i CCSS, les publicacions compartides, pel fet de ser-ho, tenen menys 

valor, segons els criteris ANECA; la qual cosa orienta els autors a eludir aquest tipus de publicacions. En 

les àrees Ciències Experimentals, Enginyeria i Arquitectura, Ciències de la Vida o Ciències Mèdiques i de 

la Salut és habitual, i resta ben valorada, la firma múltiple d’un treball. Entenem que per eixa raó en el 

document Criteris de participació de la UV en les convocatòries d’ajudes per a enfortir la capacitat dels 

grups d’investigació mitjançant la incorporació de doctors s’inclou la nota: “La producció de cada membre 

del grup es comptabilitzarà sense dividir els valors dels ítems pel nombre d’autors de la UV”. Aquest criteri, 

si no se li aplica cap factor corrector segons les pràctiques de cada àrea, resulta clarament favorable a les 

disciplines que tendeixen a les publicacions de firma múltiple. 
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