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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 23 DE MAIG DE 2017 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimarts, 23 de maig de 2017 
HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Sala de Juntes «Cèsar Simón» 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimecres, 17 de maig de 2017 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 23 de maig de 2017, amb la presència dels següents 
membres: J. Benavent, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, T. Ferrer, I. Genovés, J. Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. 

Izquierdo, F. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, J. Sanchis, T. Suau i J. 

Tronch. Excusen l’assistència: P. Abella, C. Barceló, B. Clavel, I. Garcia, M. J. Marín i J. V. Martínez. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 27 de gener de 2017; de l’acta de la junta 
extraordinària virtual del 5 d’abril de 2017; i de l’acta de la junta virtual del 12 de maig de 2017. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, dels barems de la FFTiC de contractació de les figures contractuals (Associat, 
Ajudant, Ajudant Doctor i Contractat Doctor). 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de la Comissió d’Elaboració de Plans d’Estudi (CEPE) del nou 

màster del centre titulat “Comunicació política, nous periodismes i societat del coneixement”, i de la 

FFTiC com a òrgan responsable de la titulació. 
5. Renovació, si escau, del/la representant de la FFTiC a la Comissió d’Investigació de la UVEG. 

6. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal suplent de la plaça núm. 922 (professor contractat 

doctor interí) de l’àrea de coneixement de Filologia Italiana. 
7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.09 h.  

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 27 de gener de 2017; de l’acta de la junta 

extraordinària virtual del 5 d’abril de 2017; i de l’acta de la junta virtual del 12 de maig de 2017. Totes tres 
actes s’aproven per assentiment. 
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2. Informe de Deganat. La Vicedegana d’Ordenació Acadèmica explica que, en el darrer Consell de Govern, es 

varen aprovar les OCA per al curs 2017-2018. Seguint els criteris del proper curs, ha calgut suprimir l’oferta 

d’algunes assignatures. Des del Deganat i les CAT s’està estudiant la baixa matrícula d’algunes assignatures o 
itineraris. Pel que fa als horaris de classes i exàmens, tant dels graus com dels màsters, després de la reunió 

de la Comissió s’han elaborat els horaris per al curs que ve i s’han enviat als departaments per a la seua 

revisió. També s’estan introduint en la llançadora. Així mateix, explica que, des de la Comissió de Coordinació 
de Centre, s’està preparant una jornada de benvinguda per als estudiants de primer que coincidirà amb l’inici 

de curs; i que el dia del Campus serà el 7 de desembre. Pel que fa a Qualitat, explica que s’han rebut els 

informes favorables de Periodisme i Comunicació Audiovisual. En relació al Docentia, i per a evitar duplicitats 

en la gestió, en la Comissió de Centre es va acordar repartir entre els presidents els informes del professorat 
que fa classes en els Minors que no tenen Maior: Portugués-Estudis Hispànics, Àsia Oriental-Llengües 

Modernes, Àrab-Català i Rus-Traducció i Mediació Interlingüística. 

El Vicedegà d’Estudis comenta que, una vegada reacreditats tots els graus de la FFTiC, hem encetat en la 
SupraCAT un període per a rebre propostes per a modificacions puntuals dels plans d’estudis. I que, 

posteriorment, es demanarà una reunió amb la Vicerectora d’Estudis perquè ens indiquen quins canvis serien 

possibles sense afectar a la viabilitat del títol. Pel que fa al nou Màster de Periodisme, explica que és un punt 

de l’ordre del dia i es tractarà després. En qualsevol cas, informa de la nova proposta del Màster i de la 
composició de la CEPE. D’altra banda, explica que la jornada “Conèixer els Màsters” del passat mes d’abril 

tingué una bona acollida per part dels estudiants, encara que caldrà demanar més implicació per a futures 

edicions. Agraeix la participació dels directors i directores dels programes de Màster de la FFTiC per la seua 
participació i a les persones que impartiren els tallers de CV i de comunicació no verbal en les entrevistes de 

treball. Informa també que, a l’octubre, l’OPAL vol celebrar de nou “Foroempleo” a la nostra Facultat, aquesta 

vegada dedicat al sector educatiu i les seues eixides professionals. A més, s’ha proposat a les CAT la 

incorporació d’un curset virtual d’OPAL sobre competències en la recerca d’ocupació que s’integrarà en 
algunes assignatures (ex., Pràctiques Externes) per als estudiants de 4t. Pel que fa al programa Entreiguals – 

MENTORS, la sessió de formació del centre tindrà lloc l’11 de juliol. Amb aquesta sessió els estudiants 

completaran la formació per a ser mentors, i s’encetarà el procés d’assignació de tutors/es entre el PDI. Es 
prega la màxima col·laboració als departaments perquè tots els mentors tinguen tutor/a de la seua titulació. 

El Degà informa que el ministeri autoritzarà graus de tres anys únicament per a titulacions noves que no 

tinguen semblances en el títol ni en les competències amb d’altres titulacions ja existents; totes les nostres 

titulacions continuaran amb l’estructura 4 + 1. Pel que fa al Col·legi Major Lluís Vives, explica que fou ocupat el 
passat 1 de maig, i que ara mateix els okupes hi estan impulsant fins i tot programacions culturals. La idea del 

Rectorat és esgotar les vies de la negociació. Si no és possible, el Consell de Govern demanarà el 

desallotjament al jutge. 
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La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació comenta que la celebració de la II Setmana Cultural fou un 

èxit. Tota la programació es va fer amb les propostes de l’alumnat i el professorat del centre. Destaca algunes 

activitats, com ara: la Jornada italiana (en col·laboració amb l’OREIP); la Jornada sobre la memòria 

(organitzada per l’alumnat del Màster en Estudis Hispànics avançats); i el desenvolupament a la FFTiC de la 
IV edició del concurs “Trau la llengua” (en col·laboració amb la Delegació d'incorporació a la UV). En 

referència a Quaderns de Filologia, explica: a) els volums ja han sigut inclosos al web of Science i a REDIB; b) 

els volums de Quaderns de Filologia de 2017 ja estan en marxa, i es troben en el procés d'avaluació dels 
articles. Durant aquesta setmana s'enviarà l’e-mail per a rebre propostes per Quaderns de Filologia per a 

2018; c) S'ha informat per e-mail del procés de digitalització d’Anejos. La FFTiC acollirà al juliol l’edició de 

JALEO (Jornadas de Animación a la Lectura), en col·laboració amb la UIMP. Pel que fa a Igualtat: l’edició 

d'enguany (la cinquena) del Concurs de Microrelats Digitals “Tu no me la pegues!” ha estat declarada deserta 
perquè només s'ha presentat un treball. Aquesta escassa participació es deu al retard en la publicació de les 

bases (a causa del nou procés que s'ha aplicat enguany amb la Llei de transparència). Tornarà a llançar-se a 

començament del curs 2017-2018 per a garantir la participació de l'alumnat. Es poden fer aportacions fins el 
30/06/2017 al Codi de bona conducta publicat per la Unitat d'Igualtat de la UV (s'ha informat des de la llista 

“all”). Les propostes (cursa i ginkana) que la Comissió d'Igualtat de Centre va proposar a la CPIUV per a la 

celebració del 8 de març a la UV s'han ajornat per a 2019. Des del Vicedeganat s’ha creat un grup de treball 

amb alumnat per a intentar proposar un nou model per la tria d’eslògans de les samarretes de les paelles. 
Informada la Unitat d'Igualtat, fa seua també la proposta per a traslladar-la a la resta de centres de la UV. A 

l’última reunió de la CPIUV es varen crear grups de treball per l’elaboració del III Pla d'Igualtat de la UV. Des 

de la Unitat d’Igualtat s'ha enviat una invitació per a participar a l'acte de “Dones pioneres a la UV” on, 
enguany, reten homenatge a diverses professores de la nostra facultat: M. Josep Cuenca Ordinyana, M. 

Teresa Echenique Elizondo, Evangelina Rodríguez Cuadros i Antonia Sánchez Macarro. Pel que fa a 

Comunicació, explica que el canal de Youtube està a disposició del professorat per a crear materials i 

continguts (amb la col·laboració de la ràdio FFTiC i del personal d’audiovisuals). I que el director de la ràdio, 
Manel Castanyeda, proposa un nou format (“Literràdio”) per a crear píndoles literàries sobre autores i autors 

importants de les diverses literatures que s’estudien als nostres graus. 

El Vicedegà d’Economia i Infraestructures comenta que ja està pràcticament acabada la restauració de la 
façana oest. Estem insistint en una llarga llista de peticions que tenim encara, que inclouen des de la ventalla, 

la marquesina, la cafeteria, etc., sobre les quals continuem treballant. La façana principal de la FFTiC s’ha 

deteriorat, i ahir varen estar estudiant quines actuacions es poden fer per a reparar-la. D’una altra banda, 

tenim un informe de previsió de riscs que diu que cal llevar l’escala de caragol de l’Espai Cultural. Això ens 
facilitarà ampliar la sala on ara mateix estan els companys d’audiovisuals. Pel que fa a economia, ahir, dia 22, 

se celebrà una Comissió Econòmica en què es donà compte del pressupost 2016. Els números estan 

sanejats. Pel que fa a l’equipament de laboratoris docents, la partida per al 2017 és de 23.208 euros. La 
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partida del suport a la docència és de 12.229,15 euros. En darrer lloc, agraeix a l’administradora totes les 

gestions que ha realitzat durant les reformes de l’edifici. 

Finalment, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació dóna les gràcies per la implicació i la motivació 

a les i els coordinadors/es de mobilitat de les diferents titulacions. I també a Chelo Olmos i Fernando Benito, 
de l’OREiP-FFTiC, pel seu magnífic treball al capdavant de la gestió. D’altra banda, informa que 

l’administradora de la Facultat està gestionant la sol·licitud d’un reforç PAS per a les tasques administratives 

relacionades amb la mobilitat del nostre centre. També anima a sol·licitar estades de mobilitat (estudiants, 
PAS i PDI). Informa que pròximament es convocarà la beca Erasmus Pràctiques, que es podrà sol·licitar fins al 

14 de juliol, i que compta amb quatre mesos màxim de finançament. Tota la informació està disponible en la 

web de RRII. D’altra banda, dóna les gràcies a Beata Schlosserova i a Dragana Palladin, que han sigut 

estudiants en pràctiques incoming de l’OREiP enguany, juntament amb Helena Moros i Julio Ferri, de la 
Facultat. En nom de Begoña Clavel, explica que el 17 de maig tingué lloc la sessió informativa sobre 

pràctiques externes del centre per a totes les titulacions. Les activitats que s'han organitzat des de l’OREiP-

FFTiC o en les quals s'ha col·laborat, són: 1) Segona edició de “Descobreix el cor d'Europa”, dedicat a 
Eslovàquia i Montenegro, a càrrec de Beata Schlosserova i Dragana Palladin. 2) 6 d'abril, jornada internacional 

“Hallo Deutschland”. 3) Jornada dedicada a Itàlia. 4) 27 d'abril, I Slam-Poetry de la Facultat en totes les 

llengües en el marc de la II Setmana Cultural de la FFTiC. 5) Quedaria la IV edició de la trobada 

Intergeneracional i Internacional cantada per a acomiadar el curs acadèmic. Diu que estem treballant per a 
donar més visibilitat a totes les activitats i iniciatives que es duen a terme des de l’OREiP. Pel que fa al 

programa Entreiguals, després de la campanya de captació tot està en marxa per al pròxim curs, tant la 

modalitat de nou accés, coordinada pel company Sergio Maruenda, com la d’incoming. I pel que fa a 
MOTIVEM 2017, destaca l'alta participació del nostre centre en aquesta nova edició del concurs d'idees 

emprenedores, en la qual han participat un total de 164 equips. Es tracta d'una experiència molt satisfactòria 

per al professorat i l'alumnat i anima tothom a inscriure’s i participar l'any que ve. Finalment, i pel que fa a 

Innovació des del centre (Programa A), explica que en el curs 2016-2017 s’han formulat quatre propostes de 
centre, i que totes s'han desenvolupat amb èxit; i que per al curs 2017-2018 comptem amb cinc propostes, que 

estan ara mateix en procés de sol·licitud. També estem treballant amb el Servei (Sfpie) per a donar més 

visibilitat a tots els projectes d'innovació educativa que es desenvolupen des del centre. 
3. Aprovació, si escau, dels barems de la FFTiC de contractació de les figures contractuals (Associat, Ajudant, 

Ajudant Doctor i Contractat Doctor). Pren la paraula la prof. Teresa Ferrer, i explica que existien desajusts a 

l’hora d’aplicar els barems; i és per això que s’han revisat i, d’alguna manera, actualitzat. Així, amb els nous 

barems, entre d’altres coses, s’intenta protegir les persones formades en la universitat pública, ja que, en 
l’apartat de docència, els candidats que provenien de les universitats privades tenien avantatge sobre els de la 

pública. D’una altra banda, s’han fet també alguns ajustaments, per exemple, en referència als premis 

extraordinaris de màster. S’aproven els barems per unanimitat. 



 

 

5 

 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de la Comissió d’Elaboració de Plans d’Estudi (CEPE) del nou màster 

del centre titulat “Comunicació política, nous periodismes i societat del coneixement”, i de la FFTiC com a 

òrgan responsable de la titulació. Pren la paraula el prof. Josep Lluís Gómez Mompart per a explicar com s’ha 

gestat i organitzat la proposta. El màster serà codirigit pels profs. Guillermo López i Francesc Martínez. Serà 
un màster bàsicament d’investigació. A continuació, pren la paraula el prof. Guillermo López per a explicar 

determinades característiques del màster, com ara els continguts. 

Sotmesa, en primer lloc, a la consideració de la Junta que la FFTiC siga l’òrgan responsable del màster, la 
proposta s’aprova per unanimitat. 

D’una altra banda, i pel que fa a la proposta de membres de la CEPE, seria paritària i estaria integrada per les 

següents persones: Amparo Ricós (Deganat); Francisca Sánchez (Administradora); Cristina Doménech 

(estudiant); Francesc Martínez (codirector), Guillermo López (codirector), Josep Lluís Gómez Mompart i Dolors 
Palau. S’aprova per unanimitat. 

5. Renovació, si escau, del/la representant de la FFTiC a la Comissió d’Investigació de la UVEG. El Degà 

explica que, durant la darrera Junta de Facultat (12/05/2017), es va aprovar adherir-se a la sol·licitud de la 
Comissió d’Investigació de la FFTiC. Tanmateix, a la penúltima reunió de la Comissió d’Investigació de la 

UVEG, no va poder assistir-hi el representant de la FFTiC, Francesc Martínez, cosa que féu pensar a alguns 

professors que ja no arribàvem a temps per a traslladar la proposta. En rebre aquestes queixes, el Degà va 

reunir d’urgència l’equip deganal per tal de buscar una solució al problema, i Francesc Martínez va posar la 
seua representació a disposició de l’equip. Finalment, la proposta es va poder incorporar a la reunió de la 

Comissió d’Investigació de la UVEG del passat 18 de maig, i fou així com es va resoldre la qüestió. A 

continuació pren la paraula Francesc Martínez i explica que, el dia 18, va demanar disculpes davant dels 
companys de la Comissió d’Investigació de la UVEG, per tornar a posar damunt de la taula una altra vegada el 

mateix punt que el 10 d’abril, dia que no va poder assistir-hi per coincidir-li amb una altra reunió. També 

explica que el dia 18 de maig es va debatre l’assumpte, i que, encara que hi hagué alguna resistència, 

finalment els membres de la Comissió de la UVEG aprovaren per unanimitat la introducció de la sol·licitud de 
la Comissió d’Investigació de la FFTiC. En conseqüència, el Degà considera que, com que s’ha pogut 

solucionar el problema, Francesc Martínez no té cap obligació de posar la seua representació a disposició de 

la Junta. De fet, l’equip deganal considera que la gestió que ha desenvolupat durant aquests anys és 
impecable, i que té tota la seua confiança. Amb tot, el Degà també comenta que, si la Junta vol, es pot 

sotmetre a votació la seua representació. El prof. Evelio Miñano s’alegra que finalment s’haja solucionat la 

qüestió, i recorda que aquesta reunió anual és molt important, i que no s’hauria de deixar passar. La prof. 

Milagros Aleza diu que estem parlant d’una reunió crucial, ja que s’hi discuteixen els barems de puntuació, un 
tema al voltant del qual la nostra Facultat feia molt de temps que treballava. També diu que l’equip deganal 

hauria d’haver tingut un suplent previst, i que una cosa així no hauria de tornar a passar. La prof. Júlia 

Benavent proposa que hi haja un substitut “oficial” del representant de la Comissió d’Investigació de la FFTiC. 
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El prof. Josep Lluís Gómez, en canvi, es manifesta contrari a nomenar un “substitut”, ja que aquesta figura no 

està prevista als estatuts de la FFTiC. Finalment, la Junta de Facultat decideix que el representant de la FFTiC 

en la Comissió d’Investigació de la UV continue en el seu càrrec. I el Degà expressa la seua felicitació a tots 

els membres de la Comissió d’Investigació de la FFTiC pel treball tan important que porten a terme. 
6. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal suplent de la plaça núm. 922 (professor contractat doctor 

interí) de l’àrea de coneixement de Filologia Italiana. Per un error, en la Junta de Facultat del passat dia 12 de 

maig no es va incloure la proposta dels membres suplents del tribunal de la plaça núm. 922 (professor 
contractat doctor interí) de l’àrea de coneixement de Filologia Italiana, i és per això que cal aprovar-la ara. La 

proposta dels departaments per al tribunal suplent de la plaça núm. 922 és la següent: 

- Presidència (suplent): Francesc Martínez Gallego (Dep. Teoria dels Llenguatges) 

- Vocal 1 (suplent): Daniel Jorques Jiménez (Dep. Teoria dels Llenguatges) 
- Vocal 2 (suplent): Amparo Ricós Vidal (Dep. Filología Española) 

S’aprova per unanimitat. 

7. Altres qüestions. No n’hi ha. 
8. Precs i preguntes. La Vicedegana d’Ordenació Acadèmica manifesta el seu agraïment a l’estudiant Carlos 

Castelló, membre de la Junta de Facultat i màxim responsable de l’ADR, que finalitza aquests dies com a 

estudiant de Grau, pel treball que ha desenvolupat en benefici de la FFTiC durant els darrers anys. D’una altra 

banda, també informa que, a partir d’ara, la màxima responsable de l’ADR serà l’estudiant Noèlia de la Torre. 
El Degà demana a l’administradora, Francisca Sánchez, que, quan es jubile Vicen Ausina, PAS del Deganat, 

no es perda la seua plaça, ja que resulta necessària per al bon funcionament del Deganat. 

I sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 14.38 h. 
 

 

 

 
Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


