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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT DE 27 DE MARÇ DE 2018 

 

 

DATA DE LA REUNIÓ: dimarts, 27 de març de 2018 

HORA DE LA REUNIÓ: 13 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  divendres, 9 de març de 2018 

 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió extraordinària de 27 de març de 2018, amb la presència dels següents 

membres: F. Abella, J. Benavent, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, M. J. Coperías, G. Estruch, I. García, I. 

Genovés, D. Giménez, M. Izquierdo, G. López, J. Lluch, À. Martínez, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, M. 

Meneu, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. Roca, G. Soler i J. Ll. Teodoro. 

Excusen l’assistència: J. Calañas, B. Clavel, T. Ferrer i A. Hidalgo. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Punt únic: elecció del degà o degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 

ACORDS: 
 

Es constitueix la taula d’edat, presidida pel Degà en funcions, prof. Carles Padilla Carmona. Fa les funcions 

de secretari el prof. Rafael Roca Ricart, membre de la Junta de Facultat. 

A continuació, el president verifica que l’única candidata a Degana, la professora Amparo Ricós Vidal, 

compleix els requisits que marca el reglament: PDI doctor amb dedicació a temps complet i vinculació 

permanent. A continuació, dóna la paraula a la candidata, que fa una exposició del seu projecte de treball 

per als propers tres anys. Acomiada als companys de l’anterior equip deganal que deixen el càrrec, i 

anuncia qui són els membres del seu nou equip. 

Acte seguit, s’obri un torn de paraula perquè totes aquelles persones que ho desitgen puguen expressar la 

seua opinió i fer preguntes a la candidata. El primer a intervindré és el Degà en funcions, que li dóna les 

gràcies per haver-se volgut presentar, i fa la lloança de la candidata i dels membres que integren el nou 

equip. També s’acomiada del seu càrrec de Degà, i dóna les gràcies a totes les persones, també als 

estudiants, que durant aquest temps l’han ajudat a desenvolupar les seues funcions de la millor manera 

possible. 
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El prof. Santiago Renard pren la paraula per a agrair a Carles Padilla el seu treball i anys de dedicació. Així 

mateix, expressa la seua alegria i confiança en la candidata, a la qual coneix a través del seu treball al 

Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica. 

La prof. Amparo Montaner manifesta la seua alegria per tractar-se d’una candidata i un equip honest. 

La prof. Maria José Coperías agraeix a tot l’equip eixint el treball d’aquests anys, i manifesta la seua 

confiança en el nou equip i la candidata. 

La prof. Milagros Aleza dóna les gràcies al Degà per haver treballat per una Facultat que ha funcionat 

unida. I també manifesta la seua emoció per la relació que la uneix amb la candidata a Degana, a qui 

coneix de fa molts anys i amb qui ha treballat colze a colze. Finalment, dóna l’enhorabona a les persones 

que repeteixen en l’equip i a les que entren noves. 

A continuació, es procedeix a efectuar la votació secreta, amb el següent resultat: 

- Total de vots: 32 

- Vots a favor: 32 

- Vots en contra: 0 

- Vots en blanc: 0 

En conseqüència, la prof. Amparo Ricós Vidal queda proclamada com a Degana de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació. 

Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 13.20 h. 

 

 

 

  

Signat: Carles Padilla Carmona 

Degà en funcions de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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