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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 6 D’ABRIL DE 2022 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 6 d’abril de 2022 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Graus «Enric Valor» 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  Divendres, 1 d’abril de 2022 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 6 d’abril de 2022, amb la participació dels següents membres: 

P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, J. C. de Miguel, I. Garcia-

Wistädt, D. Giménez-Folques, R. Marí, S. Maruenda, D. Palau, N. París, B. Pennock, A. Pérez, J. Peris, B. Pozo, C. 

Ribera, A. Ricós, F. Robles, R. Roca, J. Sanmartín, H. Seco, L. C. Souto, J. Ll. Teodoro i M. Vera. Excusen 

l’assistència: M. R. Álvarez, A. Hidalgo, M. Izquierdo i E. Miñano. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les Juntes de Facultats dels dies 22 de desembre de 

2021 i 18 de gener i 7 de febrer de 2022. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de les dues comissions de selecció de personal contractat 

de caràcter temporal. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la comissió de selecció de personal contractat de 

caràcter indefinit. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de Doctorat Honoris Causa del catedràtic Nuccio Ordine. 

6. Ratificació de la firma institucional del manifest INTELE (Infraestructura de Tecnologies del Llenguatge) 

d’incorporació a les xarxes europees. 

7. Aprovació, si escau, de la «Taula d’equivalències per al reconeixement de les assignatures de grau de les 

àrees filològiques amb els nivells de llengua del marc comú europeu de referència» (modificació de les 

referències al darrer reglament aprovat).  

8. Altres qüestions. 

9. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

La Degana dona la benvinguda als presents, tant a la sala com a casa, i demana permís per a tractar el punt 

núm. 5 de l’ordre del dia en primer lloc. La Junta li’l concedeix. 
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5. Aprovació, si escau, de la proposta de Doctorat Honoris Causa del catedràtic Nuccio Ordine. Pren la 

paraula la prof. Xelo Candel. Explica que la proposta té l’aprovació de tots els departaments de la FFTiC, i 

que seria convenient que també tinguera la de la Junta de Facultat. I fa la defensa de la candidatura del 

professor Ordine. 

En finalitzar la intervenció de la prof. Candel, els membres de la Junta procedeixen a votar de manera secreta 

i telemàtica. Una vegada passat el temps corresponent, es comprova que el resultat de la votació és el 

següent: 20 vots a favor, 0 vots en contra i 7 abstencions. En conseqüència, la Junta de Facultat decideix 

aprovar per majoria la proposta de Doctorat Honoris Causa del catedràtic Nuccio Ordine. 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les Juntes de Facultats dels dies 22 de desembre de 

2021 i 18 de gener i 7 de febrer de 2022. S’aproven per assentiment. 

 

2. Informe de Deganat. En primer lloc, pren la paraula el Vicedegà d’Estudis de Grau. 

A continuació pren la paraula la Vicedegana de Cultura, Igualtat, Polítiques Inclusives ............... 

Acte seguit, pren la paraula la Vicedegana de Comunicació i Participació 

Ara pren la paraula el Vicedegà de Postgrau i Investigació .................... 

També la Vicedegana d’Internacionalització i ..................... 

Finalment, la Degana ............... 

El prof. Calañas comenta al voltant del màster d’escriptura creativa, ja que el seu departament va decidir en 

el seu moment no donar suport a la proposta. I ara li sembla una mica estrany que s’haja exclòs els directors 

de departament de la comissió i voldria saber-ne el motiu. I també, si en algun moment la Junta de Facultat 

tindrà veu per a decidir al respecte. 

Li respon el Vicedegà de Postgrau. Diu que els caps de departament estan molt ocupats, i que s’ha tractat 

de constituir una comissió de manera ràpida i operativa. Però que, evidentment, totes les opinions són 

benvingudes. I que, naturalment, la Junta serà informada en el moment oportú. 

 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de les dues comissions de selecció de personal contractat 

de caràcter temporal. Pren la  paraula la Degana i diu que han demanat als departaments que els facilitara 

els noms de les persones que podien estar-hi. I que, finalment, la distribució ha quedat de la següent manera: 

-Comissió 1: que baremaran les places de .................. 

Vocal 1: Sebastian Sánchez Castillo.  

Vocal 1 suplent: Isadora ........  

Vocal 2: Raquel Casesnoves ............. 

Vocal 2 suplent: Miquel Nicolàs ......... 

Vocal 3: J. A. Calañas 
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Vocal 3 suplent: ..................... 

-Comissió 2: que baremaran les places de .................. 

Vocal 1: Àngel Narro .............. 

Vocal 1 suplent: ................... 

Vocal 2: M. Rosa Álvarez. 

Vocal 2 suplent: .................... 

Vocal 3: Cesáreo Calvo ........... 

Vocal 3 suplent: Elena Mainat ............ 

La Junta de Facultat decideix aprovar les dues propostes per assentiment. 

 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la comissió de selecció de personal contractat de 

caràcter indefinit. Pren la paraula la Degana i diu que varen demanar als departaments que els enviaren les 

propostes. La proposta és la següent: 

Vocal 1: Cesáreo Calvo .......... 

Vocal 1 suplent: ............... 

Vocal 2: Gemma Lluch Crespo 

Vocal 2 suplent: ................... 

Vocal 3: Ha de ser extern a la FFTiC i s’aprovarà en la Junta del proper 27 d’abril.  

Realitzada la votació corresponet, la Junta de Facultat decideix aprovar la proposta per 21 vots a favor, 0 en 

contra i 1 abstenció.  

 

6. Ratificació de la firma institucional del manifest INTELE (Infraestructura de Tecnologies del Llenguatge) 

d’incorporació a les xarxes europees. La Degana explica que es va demanar l’assentiment a la Junta de 

Facultat per correu electrònic. Es tracta de sol·licitar a l’Estat Espanyol que ens permeta accedir a 

determinades xarxes socials necessàries per a la investigació en Humanitats. La Junta de Facultat ratifica 

la decisió que prengué en el seu dia per correu electrònic per assentiment. 

 

7.  Aprovació, si escau, de la “Taula d’equivalències per al reconeixement de les assignatures de grau de 

les àrees filològiques amb els nivells de llengua del marc comú europeu de referència” (modificació de les 

referències al darrer reglament aprovat). La Degana explica que la FFTiC possseeix una taula 

d’equivalències lingüístiques que fou aprovada en el 2015. Com que la constitució de la Comissió de 

Llengües ha canviat en 2022, cal tornar a aprovar la nostra taula d’equivalències, cal actualitzar-la. La Junta 

de Facultat aprova la modificació de la taula d’equivalències per assentiment. 

 

8. Altres qüestions. No n’hi ha. 
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9. Precs i preguntes. El prof. De Miguel pregunta si s’ha pensat a presentar alguna moció o escrit de 

solidaritat amb el poble d’Ucraïna. La degana li respon que forma part d’una comissió de treball de la UV i 

que s’estan preparant cursos d’espanyol. També, que totes les manifestacions s’han fet a través del 

Rectorat. I que des de la FFTiC s’aportaran traductors i intèrprets perquè participen en el voluntariat en el 

Centre d’Idiomes. El prof. De Miguel diu que parlava d’algun tipus d’acord de la FFTiC. I demana que la 

Deganat afegisca al seu informe una frase de solidaritat de la FFTiC. 

L’estudiant Manel Vera diu que fa relativament poc s’ha sabut que el Centre Rus de la UV tanca, i pregunta 

si això afecta d’alguna manera a les assignatures. La Deganat li diu que no, ja que les assignatures 

pertanyen a la FFTiC. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.37 h. 

 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


