
 

 

1 

 

 

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dijous, 21 de desembre de 2017 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12.30 hores 

LLOC: Sala de Juntes “Cèsar Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 18 de desembre de 2017 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 21 de desembre de 2017, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, G. Estruch, T. 

Ferrer, R. Garcia, I. Garcia, I. Genovés, D. Giménez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, G. López, J. Lluch, Á. Martínez, F. 

Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, M. Meneu, C. Padilla, D. Palau, C. Penalba, J. Peris, B. Pozo, S. Renard, A. 

Ricós, F. Robles, R. Roca, V. Sabal, H. Seco i B. Serra. Excusen l’assistència: J. Benavent i E. Miñano. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Aprovació, si escau, de les quatre darreres juntes de Facultat. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2018-

2019. 

4.  Aprovació, si escau, de la substitució de la codirecció del Màster d’Investigació en Llengües i Literatures 

(MILL). 

5.  Aprovació, si escau, de la proposta de contractació com a professor emèrit del Catedràtic de Periodisme 

Josep Lluís Gómez Mompart. 

6.  Aprovació, si escau, de la renovació dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions. 

7.  Aprovació, si escau, de la participació de la FFTC en la Biblioteca de Traducció i Interpretació i proposta 

de representants per al consell. 

8.  Altres qüestions. 

9.  Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.38 h. 
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El degà demana permís a la Junta de Facultat per a incloure un nou punt de l’ordre del dia referent a la 

contractació, com a professor emèrit, del prof. Antoni Ferrando, que es jubilarà en acabar el present curs. La 

Junta de Facultat li’l concedeix, i acorda tractar el tema en el punt 8: Altres qüestions. 

1. Aprovació, si escau, de les quatre darreres juntes de Facultat. S’aproven per assentiment les actes de les 

Juntes de Facultat corresponents al 21 de juny de 2017, 24 de juliol de 2017, 19 d’octubre de 2017 i 1 de 

desembre de 2017. 

2. Informe de Deganat. En primer lloc, pren la paraula el Vicedegà d’Estudis i explica que la Comissió de 

Premis Extraordinaris de Grau va aprovar, en sessió del 27 de novembre de 2017, la proposta per al curs 

2016-2017, que ja es va aprovar a la darrera Junta de Facultat (virtual). Com a novetat per a enguany, informa 

que els/les estudiants que han obtingut el premi no hauran d’abonar l’import del dipòsit del títol. Així mateix, 

informa sobre la reunió de la Comissió d’Estudis de Grau del 19/10/2017, on la Vicerectora d’Estudis de Grau i 

Política Lingüística informà quasi de forma monogràfica sobre les dificultats acadèmiques, organitzatives, 

d’OCA, etc., de les propostes de canvi en els plans d’estudis actuals. El vicedegà ja n’ha informat als 

coordinadors de grau en la SUPRACAT. D’una altra banda, comunica que estan en marxa les visites del 

Programa Conéixer per al curs 2018, que es faran al febrer. Cal animar els estudiants de tots els graus perquè 

participen com a mentors/es en el Programa, atés que hi ha graus que no tenen mentors/es per als seus 

estudiants de nou accés. Pel que fa a Quaderns de Filologia, informa de l’estat (publicació imminent) dels dos 

volums d’Estudis Lingüístics i Literaris corresponents a 2017, i de dos volums monogràfics d’Annexos sobre 

Saussure i sobre Shakesperare, Llull i Cervantes. A més, anuncia la inclusió de Quaderns de Filologia en ESCI 

i en la bases de dades EBSCO. Finalment, explica que s’ha creat una Plataforma d’Editors de Revistes de la 

UV (PERCUV), de la qual Quaderns de Filologia forma part, per tal de demanar a la UV una millor dotació i 

disponibilitat de recursos i un recolzament clar per part de la institució. El Vicedegà agraeix la tasca de la prof. 

Milagros Aleza en aquesta plataforma, que ha resultat beneficiosa per a totes les publicacions de la FFTiC. 

A continuació, la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica comenta que es va iniciar el curs amb una jornada 

d’orientació per als estudiants de primer que tingué lloc l’11 de setembre; i que es va dur a terme la primera 

jornada de Foroempleo el 26 d’octubre, amb major afluència que l’any passat. Està pendent la segona jornada 

de “Conèixer els màsters de la Facultat”, que se celebrarà, probablement, en el mes de març. Encara no se 

n’ha determinat el dia. Enguany és important perquè en Postgrau s’està barrejant crear una única fase de 

preinscripció, que acabe el 25 de juny, per la qual cosa caldrà trencar la inèrcia dels estudiants a preinscriure’s 

una vegada acabat el curs. OCA 2017-2018: no hi ha hagut grans incidències de baixa matrícula. S’han resolt 

afortunadament i s’estan prenent mesures per a evitar que açò ocórrega en els pròxims cursos en alguns 

itineraris. Segueix sent preocupant la situació d’alguns itineraris, per la qual cosa hem de ser-ne tots 

conscients. OCA I HORARIS CURS 2018-2019: des de deganat es va portar a la Comissió de Coordinació de 

Centre la proposta de canvi de torn d’alguns graus per a optimitzar els recursos, especialment en les 

assignatures transversals. Després de valorar avantatges i inconvenients de diferents propostes, es va aprovar 
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que Filologia Clàssica i LML canviaren el torn. D’aquesta manera, coincideixen en franges horàries un grau 

amb nombre d’entrada alt (LML) amb un altre de baix (Fil. Cat.) al matí, i a la vesprada Estudis Hisp. i Fil. 

Clàssica. Actualment, LML i EH anaven a la vesprada, per la qual cosa les assignatures transversals 

presentaven un nombre molt elevat d’estudiants, 110, 118, que dificultava una docència de qualitat, ja que 

alguns grups del matí comptaven amb 50 estudiants, la normativa d’OCA ens impedia sol·licitar nous grups. 

Per tant, es crearan grups AZ de LML i de Estudis Hisp., en algunes assignatures Llengua Catalana, Norma i 

ús, Llatí 1, Teoria de la literatura, que no apareixen en OCATAULA, ja que són interns, i als quals accediran 

els estudiants, bé per matrícula bé per examen de nivell. Quant a qualitat, s’han determinat els procediments 

que estaran a càrrec del centre i els que dependran de la coordinació del grau o del màster. S’han simplificat 

els documents, s’han modificat i reduït les preguntes de les enquestes i s’han creat tan sol dos períodes 

d’avaluació a l’any. El canvi ha sigut notable en els graus, i menor en màsters, que han de continuar 

encarregant-se de pràcticament tots els procediments. Falta encara reunir a la comissió de coordinació de 

postgrau del centre presentar-los els nous models. Per altra banda, el MAES està “patint” el procés de 

reacreditació. Estem pendents de la visita de la comissió externa. 

El Vicedegà d’Economia i Infraestructures explica, en primer lloc, i en funció de la meua competència de 

president de la Comissió d’Investigació del Centre, vull informar de dues coses. De primeres, que el Dep. de 

Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació ha informat del cessament del prof. Manuel de la Fuente 

i la incorporació de la prof. Carolina Moreno a la susdita Comissió. I, en segon lloc, de que la Memòria 

d’Investigació de la Universitat s’ha materialitzat un any més, amb la reclamació-reivindicació del nostre Centre 

per a que els capítols de llibres tinguen una baremació més justa de la que experimenten en l’actualitat. En 

segon lloc, en qualitat de responsable d’infraestructures, vull informar que a) hem encomanat l’estudi per la 

fusió de dos espai, l’actual despatx dels nostres tècnics audiovisuals i la sala superior de l’Espai Cultural, amb 

la intenció de crear un estudi d’imatge concomitant als nostres tècnics; b) aviat arribaran les taules i cadires 

per instal·lar-les al corredor del semisoterrani, con espai lliure per als nostres estudiants, satisfent així una 

demanda d’ADR; i c) continuem insistint a la Unitat Tècnica de la UV (i ací cal destacar la insistència de la 

nostra administradora, malgrat les dificultats) sobre la eliminació de la ventalla, la col·locació d’una marquesina 

en l’eixida a la terrassa, la cobertura de la terrassa i la separació acústica de la cafeteria. 

La Vicedegana de Cultura, Comunicació i Igualtat comença comentant que, amb motiu d’una estada de 

recerca a la UVIC, va tindre notícia de la Biblioteca de Traducció i Interpretació que es tractarà en el punt 7 

d’aquesta Junta. Considera que, com a projecte editorial, és únic i ha creat una xarxa amb totes les 

universitats d’àmbit catalanoparlant que tenen estudis en Traducció i Interpretació. A hores d’ara, la UV, amb 

estudis de TMI, és l’única que es troba fora de la xarxa editorial; i, per això, demanem el suport de la nostra 

Junta de Facultat per a, d’ara endavant, formar-ne part. La nostra col·laboració suposa: aportar 1.000 € anuals 

per a les publicacions i nomenar dues persones per al Consell de Redacció. Després d’informar i fer les 

gestions amb la CAT de TMI, la persona proposada com a experta de l’àrea és el prof. José Santaemilia. Com 
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a representants del Deganat, formaran part del Consell Begonya Pozo (titular) i Sergio Maruenda (suplent).   

També explica que, amb motiu dels 25 anys de la mort de V. A. Estellés, des del Deganat, i en col·laboració 

amb el Departament de Filologia Catalana, s’organitzaran unes jornades científico-culturals per tal d’analitzar i 

celebrar la importància de la seua contribució a la literatura catalana actual. D’una altra banda, recorda que ja 

s’ha enviat el correu amb les indicacions per a fer arribar les propostes de PDI-PAS-Alumnat per a la III 

Setmana Cultural FFTiC (23-28 d’abril de 2018). En referència a Igualtat, explica que el 25 de novembre es 

varen fer públiques les bases de la sisena edició del concurs de microrelats contra la violència masclista. 

També es va enviar un pregoner amb les indicacions i el cartell ja es va penjar al web, pantalles i xarxes. 

D’una altra banda, ja s’ha posat en marxa el grup de treball amb l’alumnat (del curs 2016-2017) per a crear el 

concurs de samarretes per la igualtat FFTiC. S’ha enviat un pregoner amb les indicacions i el cartell ja és al 

web, pantalles i xarxes. Així mateix, la proposta de cursa universitària en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat 

de la UV i la resta de CI del Campus BI + Tarongers està resultant força complicada pel que fa a l’organització 

i la divisió de tasques. No sembla que puga anar endavant sense un compromís més ferm que, a hores d’ara, 

no s’ha materialitzat. D’una altra banda, informa que la CI de FFTIC, en la reunió d’octubre, va acordar: 1) 

Actes per al 25N: a) Trobada amb una dona de referència. El 29N es va dur a terme una trobada periodística 

amb Carmen Alborch i l’alumnat de Periodisme. b) IV CONCURS DE MICRORELATS FFTiC-UV. 2) *Creació 

d’un SEMINARI DE TREBALL per saber quins grups de recerca i persones hi ha directament implicades en 

estudis de gènere (27-28.02.2018). Informa també que la CPIUV ja ha posat en marxa les reunions per 

treballar al III Pla d’Igualtat de la UV. 

La Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació informa que en 2017 el programa Erasmus ha acomplit 

trenta anys i que la Comissió de Mobilitat de centre es va reunir el 19/12/2017. D’una altra banda, comunica 

que durant el curs 2017-2018 rebrem 722 estudiants incoming i enviarem 244 outgoing; que dos estudiants de 

TMI han rebut un premi del concurs Ruta de la Seda; que s’habilitarà un espai en el web de l’OREiP per a 

donar a conèixer els informes d’activitats; i, finalment, felicita i dóna les gràcies pel treball d’internacionalització 

que es porta a terme des del Màster que dirigeix el prof. Enric Serra. D’una altra banda, i pel que fa a 

innovació, informa que s’han concedit 4.000 euros per a les cinc activitats proposades des del centre. Pel que 

fa a pràctiques, el 30 de novembre es va reunir la Comissió de Pràctiques de centre. Agraeix a la prof. Begoña 

Clavel la seua magnífica gestió per la millora de tot allò relatiu a les pràctiques, i també a Jan Siek, Jennifer 

Jost i Sofia Papagiannaki, els darrers estudiants que han fet les pràctiques a l’OREiP. Finalment, anima els 

membres del PDI, PAS i alumnes a realitzar estades de mobilitat. 

Per la seua banda, el Degà felicita els nous membres de la Junta de Facultat i del Claustre de la UV, i també 

els qui repeteixen i els qui han deixat la Junta i el Claustre, pel seu treball al llarg d’aquests anys. A més, 

felicita a tots els professors i professores que han promocionat durant els darrers mesos: 13 a professor titular i 

2 a catedràtic d’universitat. Finalment, anuncia que, per a l’any que ve, ha hagut una oferta de reposició més 

gran que en els darrers anys, i ens n’hem de felicitar per això. Així, per a tota la Universitat de València, eixiran 
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un total de 320 places: 90 places de contractat doctor, 115 de titular i 115 de catedràtic. Amb la qual cosa la 

bossa d’acreditats quedarà pràcticament al dia. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2018-2019.  

Pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i explica que les diferents OCA, a les quals han tingut 

accés des de fa dies els membres de la Junta de Facultat, han sigut aprovades per per totes les CAT i 

Supracat. S’aprova per assentiment la proposta d’OCA preliminar per al curs 2018-2019. 

4. Aprovació, si escau, de la substitució de la codirecció del Màster d’Investigació en Llengües i Literatures 

(MILL). Pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica per a dir que el prof. E. Miñano va a gaudir d’un 

semestre sabàtic a partir de febrer. La CCA del Màster aprovà que el prof. I. Ramos substituïra el prof. E. 

Miñano durant el temps que estarà de sabàtic. La Junta aprova la substitució per unanimitat. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de contractació com a professor emèrit del Catedràtic de Periodisme 

Josep Lluís Gómez Mompart. El Degà explica que ha arribat fins al Deganat la proposta del prof. Gómez, que 

complirà l’edat de jubilació en el proper mes de febrer. Si la Junta de Facultat aprova la proposta de 

contractació com a emèrit, passarà a la Junta de Govern de la UV del mes de juliol. També explica que la 

proposta compleix la normativa en tot excepte en un punt, que es pot interpretar de diverses maneres. Al 

respecte, la normativa diu que és requisit indispensable haver prestat un mínim de 20 anys de dedicació a la 

Universitat, a temps complet, i comptar amb cinc quinquennis. El prof. Gómez Mompart no arriba als 20 de 

dedicació a la UV, es queda al voltant dels 18; però argumenta que en 1997, i fins a l’any 2000, l’exrector 

Pedro Ruiz li encarregà que elaborara les anàlisis i gestions pertinents per a implantar els estudis de 

Periodisme a la UV. L’equip deganal veu bé la proposta, encara que no acomplisca completament una 

normativa que, cal recordar-ho, s’ha fet més restrictiva des de fa dos anys (abans s’exigia un mínim de 15 

anys de dedicació a la UV). El Degà llig en veu alta la carta que l’exrector Pedro Ruiz ha redactat explicant els 

encàrrecs que, en el seu dia, va fer al prof. Gómez Mompart. A continuació, el Degà explica que entén que la 

proposta és legítima, entre d’altres coses perquè els estudis de Periodisme únicament existeixen des de 1999. 

Però que, en qualsevol cas, és una excepció al reglament, i que ho deixa a la consideració de la Junta. 

Demana la paraula el prof. Guillermo López per a dir que, des del seu punt de vista, no s’acompleix la 

normativa; i que, per  tant, la votació no s’hauria de celebrar. Amb tot, si se celebra, no s’oposarà. El prof. 

Francesc Martínez pren la paraula per a dir que hi ha molta gent a la Junta que, per la seua joventut, no coneix 

la trajectòria del prof. Gómez Mompart, i que cal explicar-la, recordant-la també als més veterans. Assevera 

que nosaltres únicament avalem l’excepcionalitat de la vàlua del professor Gómez Mompart i no cap altra 

cosa, tot i sol·licitant que, una volta explicats els mèrits pels quals ha sol·licitat ser professor emèrit, la 

proposta es vote de manera favorable. Diu que la UV va tardar molt a reaccionar davant la necessitat 

d’implementar els estudis de Periodisme, cosa per la qual, durant molt de temps, a València només es podien 

realitzar a través d’una universitat privada. Així, fou el rector Ruiz qui intentà modificar l’estat de les coses. 

Ruiz va optar per cridar a una persona amb coneixements en la matèria i amb molta gestió a les seues 
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esquenes per posar en marxa una llicenciatura pública de Periodisme. Entre els estudis de Comunicació que 

es desenvolupaven als anys 90 a l’Estat Espanyol destacava l’activitat del grup de professors de la Facultat de 

Ciències de la Informació de la UAB; i, entre ells, la del professor J. Ll. Gómez Mompart. L’avalava la gestió 

(director del Departament de Comunicació, entre d’altres) que havia realitzat a la UAB; i per això, segurament, 

fou triat pel rector Ruiz en 1997 per a sol·licitar la seua intervenció per a implementar els estudis de 

Periodisme a la UV, que és la data en la qual el prof. Gómez començà els seus treballs preliminars per tal que 

la llicenciatura començara, finalment, a funcionar en el curs 2000-2001. Des d’aleshores, ha estat el 

coordinador de la Llicenciatura i del Grau. Al final del present curs, quan es jubile, acomplirà tots els requisits 

amb escreix, excepte el dels 20 anys com a professor de la nostra universitat (lògicament no pot ser professor 

més anys que la carrera en la qual imparteix des el minut zero). Així, cal destacar, entre d’altres coses, que ha 

sigut durant 10 anys cap de serveis de comunicació i informació de la UV; que ha dirigit una dotzena de tesis i 

tesines; i que ha publicat mig centenar d’articles i una seixantena de capítols de llibres. En definitiva, que seria 

un enorme prestigi per a la nostra Facultat i per a la nostra Universitat que es recolzara el seu nomenament 

com a professor emèrit. 

Pren la paraula el prof. Calañas per a dir que, potser, hi ha una contradicció entre els 20 anys que demana la 

normativa i els cinc quinquennis, que també demana. La Junta el que ha de dir és dir si s’ha de dur endavant o 

no la proposta. I que, en conseqüència, s’ha de fer la votació, ja que ningú no qüestiona els mèrits del prof. 

Gómez Mompart. 

El prof. Renard diu que, pràcticament, ja s’han exposat tots els arguments a favor de la proposta per part del 

prof. Martínez. I només vol afegir que la incorporació del prof. Gómez Mompart a la UV fou demanada per la 

UV i pel Departament de Teoria dels Llenguatges, que buscà un especialista de prestigi que estiguera disposat 

a muntar una llicenciatura nova, ja que ni al Departament ni a la UV no hi havia ningú en disposició de fer-se’n 

càrrec. Creu que la Junta, si així ho aprova en votació, ha de donar suport a la petició. 

La prof. Coperías diu que el que es vota ací és si el prof. Gómez Mompart té el prestigi suficient per a ser 

nomenat professor emèrit. I recorda que fa 20 anys no existia l’àrea en qüestió. I que, per  tant, cap membre 

d’aquesta àrea no pot complir el requisit dels 20 anys. Anima també els representants d’alumnes a votar sense 

tenir en compte si la proposta compleix o no el requisit dels 20 anys. 

Es procedeix a fer la votació secreta amb el següent resultat: 

-Vots a favor: 23 

-Vots en contra: 5 

-Abstencions: 4 

En conseqüència, la Junta decideix traslladar la proposta a la Comissió de Professorat. 

La proposta del prof. A. Ferrando es deixa per a la propera Junta de Facultat, ja que no hi ha urgència i 

acompleix tots els requisits. 

 



 

 

7 

 

5. Aprovació, si escau, de la renovació dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions. 

Els nous membres es trien per sorteig. Els elegits són: 

Titulars: 

-Rosanna Cantavella (Fil. Cat.) 

-Patrícia Bou (Fil. Anglesa i Alemanya) 

-Marco A. Coronel (Fil. Clàssica) 

Suplents: 

-Rosa Álvarez (Fil. Esp.) 

-Manuel Asensi (Teoria dels Llenguatges) 

-Sophie Aubin (Fil. Francesa i Italiana) 

6. Aprovació, si escau, de la participació de la FFTC en la Biblioteca de Traducció i Interpretació i proposta de 

representants per al consell. Pren la paraula el prof. José Santaemilia i exposa perquè és convenient que el 

nostre centre participe en l’esmentada Biblioteca. La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta de 

participació per assentiment. 

7. Altres qüestions. Com que és molt tard, i el curriculum no ha arribat en temps i forma, la Junta de Facultat 

decideix deixar el punt relatiu al prof. Antoni Ferrando per a la propera Junta. 

9. Precs i preguntes. Paqui Abella pregunta si hi ha alguna acció prevista, d’obra o de reforma, a la Secretaria 

de la FFTC. El Degà li respon que obres no, però que l’administradora ha demanat pressupost per a demanar 

l’aïllament d’una part de la Secretaria. Tanmateix, encara no hi ha cap acció aprovada. P. Abella demana que 

se’ls informe de com quedarà l’obra prevista. El Vicedegà d’Infraestructures diu que no té notícies al respecte; 

i que, quan siga informat, de seguida reunirà a les persones directament afectades per a informar-les. 

Marta Meneu demana que les properes juntes no coincidisquen amb les reunions de Claustre. El Degà li 

respon que el Claustre s’ha retardat molt més del que estava previst; i que, no obstant, intentarà que no torne 

a passar. També recorda que les Juntes de Facultat han de començar puntuals, perquè fer altrament és faltar 

al respecte dels qui sí són puntuals. 

Carme Barceló, en nom de les companyes de l’àrea d’àrab, pregunta qui ha elaborat la targeta de Nadal de la 

FFTC. Així mateix, es queixa que la frase de felicitació en àrab que consta a la targeta és errònia; i que no 

costava gens haver preguntat a les membres de l’àrea com s’escrivia aquell text correctament. Vol manifestar 

la seua queixa per un error que s’ha reiterat en anteriors ocasions. Al fil d’això, el prof. Renard proposa que 

s’esmene la targeta i es torne a enviar. El Degà demana disculpes a les companyes de l’àrea d’àrab, i diu que 

es rectificarà. El prof. Renard diu que també s’ha de demanar disculpes als estudiants d’àrab i als professors i 

professores de la FFTC que, sense pertànyer a l’àrea en qüestió, també parlen àrab. 

 

I sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 14.25 h. 
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Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


