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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 13 DE MAIG DE 2015 
  

DATA DE LA REUNIÓ: dimecres, 13 de maig de 2015 

HORA DE LA REUNIÓ: 10 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  dijous, 7 de maig de 2015 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 13 de maig de 2015, amb la presència dels següents 

membres: C. Barceló, J. Benavent, J. E. Calabuig, A. R. Calero, A. Carratalà, F. Corencia, J. Fernández, J. Ll. 

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

Ricós, R. Roca, J. Sanchis i A. Vallés. Excusen l’assistència: M. Broch, B. Clavel, T. Ferrer, I. Garcia, V. González, 

T. Suau i J. Tronch. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta del 31 de març de 2015. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Investigació del Centre*. 

4. Aprovació, si escau, de les comissions de contractació del PDI amb vinculació permanent. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a professor titular de l’àrea de Filologia Anglesa. 

6. Modificació de la proposta de les comissions de contractació de caràcter temporal. 

7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 10.10 h. 

El Degà demana permís per a incloure un nou punt en l’ordre del dia: “Aprovació, si escau, del nou membre 

de la Comissió de Doctorat de Llengües i Literatures”. La Junta li’l concedeix i s’inclou en lloc del punt 7: 

“Altres qüestions”. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta del 31 de març de 2015. 

S’aprova per assentiment. 

2. Informe de Deganat. En primer lloc 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 
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dedicada a Alemanya. A causa de la vaga del dia 24 de març, la sessió dedicada a França i Romania ha 

sigut traslladada al dia 29 d’abril. Es fa una crida a tots/es els/es companys/es i estudiants que estiguen 

interessats/des a organitzar una sessió dedicada a algun país europeu en particular. Des de l’OREiP-FFTiC 

estarem encantats d’ajudar (com hem fet amb Aurica Borszic i Christina Horst, lectores del DAAD i membres 

del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, i estem fent amb Evelio Miñano, del Departament de 

Filologia Francesa i Italiana). 2) S'agraeix als companys/es l’enviament d’informació relativa als seus 

contactes amb tercers països en el marc d’Erasmus +. Al juny la UV obtindrà resposta de l’OAPEE 

(Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus) i sabrem quines són les ajudes que s’han 

concedit. 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 monitorització amb la 

Universitat de Harvard en ciències biomèdiques. Pròximament la col·laboració s’ampliarà a 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, la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat parla sobre els barems de contractació del 

Centre. Pel que fa a Qualitat, parla de Periodisme i Comunicació Audiovisual. També, sobre els TFG’s i els 

TFM’s, i diu que tot el professorat ha de tutoritzar, almenys, un TFM. 

Posteriorment, Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació explica que ja s’ha repartit el volum de 

Quaderns de Filologia de 2014 corresponent a “Estudis literaris”. Tots els volums fins a l’any 2005 ja han 

sigut digitalitzats i estan disponibles a la xarxa. Està pendent la concessió del DOI, que assigna Biblioteques. 

Així mateix, manifesta el seu agraïment a Sergio Maruenda per tot el treball que ha fet per tal d’incloure tota 

la informació de les revistes del web (OJS). Aquesta tasca és, en aquests moments, fonamental, ja que la 

Comissió d’Investigació de la UV es reunirà pròximament i de la seua avaluació dependrà que Quaderns de 

Filologia passe a tenir més o menys puntuació. Amb el treball ja realitzat volem pensar que el canvi serà en 

positiu i que l’avaluació de les revistes serà modificada, amb el consegüent benefici per a autors i editors. 

Així mateix, també mostra el seu agraïment amb Milagros Aleza (per la preocupació constant, la disponibilitat 

i els consells) i Pablo Cañete, que està escanejant els volums. Pel que fa a Igualtat, anuncia la pròxima 

celebració del IV Concurs de Microrelats. I pel que fa a Comunicació: que continuen el treball d’alumnes i les 

gravacions a l’estudi de ràdio; que pròximament se signarà un conveni amb la Nau Gran; i que s’està 

treballant en el renovació del blog o creació d’un espai web per la RTTV. 

Acte seguit, el Vicedegà d’Infraestructures i Economia informa que el dijous 14 de maig es reunirà la 

Comissió Econòmica del Centre, en la qual té delegada la Junta de Facultat les decisions relatives a les 

inversions de les partides de Suport a la Docència i Equipament de Laboratoris Docents. Per a l’actual 

exercici, la summa de les dues partides representarà 28.838 euros per a la FFTC. La proposta que el 
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Vicedeganat durà a la Comissió Econòmica té a veure, bàsicament, amb l’equipament d’aules i amb la 

remodelació del mobiliari de les més antigues. 

Finalment, el Degà felicita els responsables del Grau en Estudis Hispànics, ja que és el cinqué grau millor 

valorat en les enquestes. També anuncia que la festa de Campus d’enguany serà el dia 8 d’octubre. Així 

mateix, fa lectura del manifest de Salamanca. I recorda que els correus amb informació sobre activitats 

culturals s’han de canalitzar a través de la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació, i que la terrassa 

de la cafeteria de la FFTC ja està en funcionament, a falta de col·locar una marquesina a l’eixida. 

3. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Investigació del Centre. El Degà explica que la 

Comissió actual ha preparat un esborrany de reglament i dóna la paraula al prof. Josep Teodoro, president 

de la Comissió. El prof. Teodoro diu que cada vegada les valoracions i tasques són més complexes, i que 

s’ha vist la necessitat de renovar i readaptar el reglament. Demana que s’aprove el nou esborrany i que 

comence a funcionar el més ràpidament possible. El Vicedegà d’Infraestructures i Economia, en nom de 

l’equip deganal, agraeix al prof. Teodoro el treball realitzat. La prof. Júlia Benavent afegeix que la idea és, 

sobretot, orientar a la gent que comença la seua tasca universitària. 

Sotmés el reglament a votació, s’aprova per unanimitat. I es decideix que, en el punt 5, caldrà afegir-hi que 

la base de dades “serà accessible a tot el personal docent i investigador de la Facultat”. 

4. Aprovació, si escau, de les comissions de contractació del PDI amb vinculació permanent. Es tracta de 

quatre places de contractat doctor, i s’ha d’aprovar el vocal tercer (titular i suplent), proposat pels 

departaments afectats, per a cadascuna d’aquestes places. En tots els casos són professors externs a la 

Universitat de València. El Secretari fa lectura de les propostes: 

- Plaça núm. 860. Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. Departament: Filologia Espanyola. Titular: 

Leonor Ruiz Gurillo. Suplent: Luis Cortés Rodríguez. 

- Plaça núm. 888. Àrea de coneixement: Filologia Francesa. Departament: Filologia Francesa i Italiana. 

Titular: Manuel Bruña Cuevas. Suplent: Mercedes Sanz Gil. 

- Plaça núm. 2219. Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. Departament: Filologia Espanyola. Titular: 

Beatriz Ferrús Antón. Suplent: Eduardo San José Vázquez. 

- Plaça núm. 4052. Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. Departament: Teoria dels Llenguatges i 

Ciències de la Comunicació. Titular: Frederic Jaume Varela. Suplent: Raquel Merino Álvarez. 

D’altra banda, cal aprovar també els noms dels quatre professors (dos titulars i dos suplents) que hi actuaran 

en representació del centre: 

- Vocal 1. Titular: Ignacio Ramos Gay (Filologia Francesca i Italiana). Suplent: Lluís Pomer Monferrer 

(Filologia Clàssica). 

- Vocal 2. Titular: Marta Albelda Marco (Filologia Espanyola). Anna Maria Brígido Corachan (Filologia 

Anglesa i Alemanya). 

Sotmeses a votació, s’aproven totes les propostes per 21 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 
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5. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a professor titular de l’àrea de Filologia Anglesa. Cal 

aprovar els tres vocals (titulars i suplents) del tribunal de la plaça núm. 907, àrea de coneixement: Filologia 

Anglesa, departament: Filologia Anglesa i Alemanya. En tots els casos són professors externs a la 

Universitat de València. 

- Vocal 1. Titular: Rosa Rabadán Álvarez. Suplent: José L. Chamosa González. 

- Vocal 2. Titular: Mª Pilar Safont Jordà. Suplent: Antonio Bueno González. 

- Vocal 3. Titular: Ana Fernández Guerra. Suplent: Paula García Ramírez. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 21 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 

6. Modificació de la proposta de les comissions de contractació de caràcter temporal. En la darrera Junta de 

Facultat es va aprovar la composició de la Comissió de contractació amb caràcter temporal. Tanmateix, des 

del Departament de Filologia Clàssica ens han demanat que canviem el nom del seu representant. Així, en 

compte de Lluís Pomer Monferrer, es proposa que hi figure Juan Miguel Labiano Ilundain. Sotmesa la 

proposta a la consideració de la Junta, s’aprova per 21 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 

7. Altres qüestions. Aprovació, si escau, del nou membre de la Comissió de Doctorat de Llengües i 

Literatures. Es proposa a la prof. Purificación Ribes Traver, del Departament de Filologia Anglesa i 

Alemanya, com a vocal de la Comissió. S’aprova per 21 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 

8. Precs i preguntes. La prof. Carme Barceló demana que es torne a col·locar la bústia de suggeriments i 

propostes que hi havia abans de les obres perquè es puguen traslladar propostes a l’equip deganal. El Degà 

diu que existeix una bústia electrònica de queixes i suggeriments, però que, no obstant, tornarem a col·locar 

la bústia, ja que tot el que supose afavorir la comunicació entre els membres de la FFTC és favorable. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 11.08 h. 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


