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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2019 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 27 de novembre de 2019 
HORA DE LA REUNIÓ: A les 10 hores 

LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dijous, 21 de novembre de 2019 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 27 de novembre de 2019, amb la presència dels següents 
membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà,  M. J. Coperías, T. Ferrer, I. Garcia-Wistädt, 

I. Genovés, D. Giménez, A. Hidalgo, F. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, A. Ricós, R. 

Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: B. Clavel, M. Izquierdo i B. Pozo. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1.  Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 30 de setembre de 2019; i virtual del 18 
d’octubre de 2019. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, de la proposta de Premis Extraordinaris de Grau i Màster. 
4.  Renovació, si escau, del canvi de nom de la Comissió d’Igualtat de la FFTiC. 

5.  Aprovació, si escau, de la comissió d’elaboració del nou pla d’estudis del Màster del Departament de 

Filologia Catalana. 

6.  Suport de la Junta, si escau, a la proposta del Vicedeganat d’Investigació sobre ajuts al professorat 
investigador. 

7.  Suport de la Junta, si escau, al pronunciament del Departament de Filologia Catalana davant la 

reordenació de la competència lingüística professional en l’accés a la funció pública docent. 
8.  Suport de la Junta, si escau, a la moció de l’IULMA. 

9.  Discussió al voltant de la nova normativa sobre vehicles personals. 

10. Altres qüestions. 

11. Precs i preguntes. 
 

ACORDS: 
Abans de començar la Junta, la Degana demana permís per a agrupar els punts 6 i 8, que passarien així a constituir 

el punt 6. La Junta li concedeix el permís. Així mateix, també anuncia que la darrera Junta de Facultat de 2019 serà 
el divendres 20 de desembre. I recorda que el 23 de desembre no hi haurà classe, ja que és la Festa de Campus. 
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1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 30 de setembre de 2019; i virtual del 18 d’octubre de 

2019. S’aproven per assentiment. 

2. Informe de Deganat. El Vicedegà d’Estudis de Grau, Sergio Maruenda, informa que els MODIFICA de les 
memòries de verificació dels graus en Estudis Hispànics, Filologia Clàssica, Comunicació Audiovisual i Periodisme 

ja han estat remeses a l’ANECA per a la seua avaluació. Atés que aquesta no es preveu que arribe abans de que 

estiga enllestida l’OCA del curs 2020-2021, al llarg d’aquestes setmanes l’equip de gestió del centre ha estat 
treballant en els diversos escenaris de la tasca administrativa (adaptació d’expedients i matrícula) en funció de la 

decisió d’ANECA. En aquest sentit, l’equip ha mantingut diverses reunions amb els representants del Servei 

d’Estudiants, Servei de PDI, Unitat d’OCA i Servei d’Informàtica per a treballar de forma coordinada. El Vicedegà 

informa que s’està treballant en l’OCA del curs 2020-2021, també per a la resta de titulacions de grau de la FFTiC, 
amb els criteris aprovats al darrer Consell de Govern, i que no suposen canvis substancials pel que fa als estudis de 

grau. D’altra banda, el Vicedegà informa sobre els assumptes més rellevants tractats a la darrera reunió de la 

Comissió Acadèmica del Centre del passat 5 de novembre. En primer lloc, s’ha començat a estudiar i debatre, al si 
de les CAT, la viabilitat de la proposta de modificació dels minors dels graus filològics (que afecta també a TMI). El 

Vicedegà agraeix el treball del professor Evelio Miñano per elaborar i presentar la proposta, que s’haurà de dur a 

terme per consens. En segon lloc, i a instàncies del Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística, s’ha 

començat un procés de revisió de les composicions de totes les CAT, aprofitant també les eleccions de 
representants de l’estudiantat, per ajustar-les a la normativa vigent. Les CAT dels graus estaran ara presidides per la 

Degana o el Vicedegà d’Estudis de Grau. En tercer lloc, la Comissió Acadèmica de Centre va decidir no acceptar, 

pel que fa a les convocatòries avançades, la realització d’exàmens o defensa del TFG fora del període establert, 
atés que no es poden obtenir dos títols acadèmics de grau i màster en el mateix curs acadèmic. Per últim, el 

Vicedegà valora amb un èxit relatiu la celebració del Fòrum d’Ocupació de la FFTiC del passat 22 d’octubre. A falta 

d’una reunió amb UV Ocupació per a una anàlisi més detallada, l’equip de direcció no està satisfet amb la 

participació i implicació de l’estudiantat ni amb el canvi de model proposat per UV Ocupació. Des de l’equip s’està 
treballant en la composició d’una estructura organitzativa diferent que involucre als coordinadors i coordinadores de 

pràctiques, atés el seu contacte més directe amb les empreses i entitats. 

La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, Ana R. Calero, explica que, pel que fa a Internacionalització, va 
assistir a la segona presentació de FORTHEM, aliança d’universitats europees. Al setembre ja es va informar a la 

facultat d’aquest projecte i es van manifestar mostres d'interés. D’una altra banda, de l'11 al 15 de novembre va 

tindre lloc la XVII Setmana Internacional de la UV. Entre d’altres qüestions, l’estudiantat de la FFTiC va ser informat 

sobre les diferents possibilitats per a realitzar una estada d'estudis o pràctiques a l’estranger. També, el 12 de 
novembre va tindre lloc, en el Rectorat, una trobada amb universitats russes de l'aliança, a la qual van assistir la 

degana i la vicedegana. Van ser moltes les facultats d'humanitats russes que van mostrar el seu interés a establir 

vincles i col·laboracions amb el nostre centre. Aquell mateix dia, es va celebrar al Rectorat una trobada amb 
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professorat i estudiants que havien rebut una beca per a realitzar una estada en el RCC, Harvard. Així mateix, el 25 

de novembre es va celebrar una reunió del Comité Assessor del Centre Rus de la UV, a la qual van assistir Vladimir 

Kochín i Sérguei Scribian, de la Fundació Món Rus. La vicedegana dóna les gràcies a Margarita Nikolova Vasileva i 

Asya Boncheva Bogdanova, estudiants en pràctiques de l’OREiP-FFTiC, pel seu treball per a la difusió de les 
diferents activitats organitzades des del Centre Rus. Demà, dia 28 de novembre, es presentaran les Universitats de 

Sofia (Bulgària) i Leeds (Regne Unit), a càrrec d'estudiants en pràctiques i estudiants ambaixadores.  El 10 de 

desembre se celebrarà la IV. Weihnachtsfeier de la FFTiC. I el 27 de gener es donarà la benvinguda a l’estudiantat 
incoming del segon quadrimestre. Pel que fa a Innovació, comenta que el 18 de novembre es va enviar la resolució 

oficial i per escrit de l'aprovació de les quatre activitats que conformen el PIC d'aquest curs acadèmic. I el proper 13 

de desembre es presentarà el catàleg d'idees MOTIVEM 2019. A propòsit, dona l'enhorabona als membres dels 

equips guanyador i finalistes d'aquesta facultat. 
Per la seua banda, la Vicedegana de Comunicació i Participació, Dolors Palau, informa de l’assistència a la reunió 

de l’Associació de Ràdios Universitàries celebrada a Pamplona a finals d’octubre, per tal de formalitzar-hi la 

presència de la ràdio de la Facultat. D’una altra banda, explica que s’ha acordat participar en un projecte del 
Parlament Europeu per a preparar un informatiu mensual amb informacions de la Unió Europea, que s’emet per 

Ràdio Exterior d’Espanya. I també, que tres alumnes de Periodisme de la Facultat han col·laborat ja amb un primer 

reportatge. Finalment, comunica que seria possible ampliar la col·laboració en un informatiu setmanal de RNE.  

El Vicedegà d’Investigació i Postgrau, Josep Ll. Teodoro, explica, pel que fa a l’àrea de postgrau: després d’haver 
ampliat el termini de presentació, s’han concedit els premis del concurs de pòsters científics de TFM. L’experiència 

ha estat bona, però la participació massa baixa. Els guanyadors són Joan Seró i Juan Antonio Cebrián. El problema 

d’aquesta convocatòria és que, per necessitat, la data de lliurament del premi va lligada a la realització del propi 
TFM, amb la qual cosa l’alumnat perd l’interés de participar-hi. Aquesta situació es pot mitigar ampliant el termini de 

presentació a finals d’octubre, com s’ha fet, i fomentant l’activitat des de les direccions de TFM, amb la idea de fer 

una exposició general de pòsters que poden servir de motivació i de guia per a alumnes que comencen els estudis 

de postgrau. Per una altra banda, s’han concedit els premis extraordinaris de postgrau. Com s’ha explicat adés, la 
gestió dels màsters recaurà cada vegada més en l’àmbit de la facultat i menys en l’àmbit del departament, per la 

qual cosa s’ha volgut donar més rellevància enguany a aquest fet, presentant el nom dels premiats a la Junta. Així 

mateix, s’ha constituït el nou Consell de Redacció de Quaderns de Filologia; agraïm als departaments el seu esforç 
per enviar-hi representants. La primera de les seues comeses ha estat aprovar els continguts del nou volum de QdF-

Estudis Lingüístics (“Investigació i didàctica en llengua portuguesa”, a càrrec de María Rosa Álvarez i Amparo Ricós) 

i QdF-Estudis literaris (“Nous mètodes de crítica literària: crítica i sabotatge”, a càrrec de Purificació Mascarell). En 

aquesta reunió s’ha decidit també que el director presente a la pròxima reunió, que pot ser virtual, una reforma dels 
estatuts per a ajustar-los a la nova organització de l’equip deganal. També s’estudiarà la manera de fer participar els 

instituts d’investigació que tenen com a seu el nostre centre en la gestió de la revista. D’una altra banda, explica que 

durant els dies 18 i 19 de novembre s’ha celebrat, en la nostra facultat, un congrés titulat “Conflicte civil i memòria 
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històrica. Reescriptures del passat”. L’organització està satisfeta de l’assistència i de les conclusions, que posen de 

manifest el treball i les recerques que s’estan fent en l’àmbit de la filologia sobre aquesta època, encara fosca, del 

nostre passat immediat. I agraeix al Màster d’estudis hispànics l’ajut en l’organització i en el suport d’algunes 

despeses. Pel que fa a l’àrea d’investigació: s’ha mantingut una reunió amb la direcció de la Biblioteca d’Humanitats 
per tal d’intentar dinamitzar la relació entre els fons de la biblioteca i la redacció de les guies docents. En aquest 

sentit, hem pensat que l’encarregat de compres de llibres de cada departament (una figura que existeix en alguns 

d’ells) pot rebre les llistes de bibliografia de les guies docents i transmetre-la a la biblioteca. El Vicedeganat està 
redactant un manual de «guies docents bibliofriendly» que donarà consells per a revisar els fons de la biblioteca, 

emprar bibliografia en línia i comunicar els títols de manuals i de llibres de lectura amb temps per a preparar les 

compres corresponents. També hi haurà novetats en l’àmbit de les pràctiques, pel que fa a la protecció de dades. 

En nom de la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives, Begonya Pozo, el Secretari comenta: pel que fa 
a Cultura, totes les activitats culturals previstes en el marc del Congrés de Facultat sobre “Conflicte civil i memòria 

històrica” es dugueren a terme el dimarts 19-N de vesprada amb: debat de crítics, taula redona de creadores i 

creadors, monòleg teatral i ruta cultural. D’una altra banda, el cicle “Autores i autors a les aules 2019-2020” s’ha 
publicitat a xarxes, pantalles i agenda setmanal. Enguany, les activitats al primer quadrimestre s’han concentrat 

especialment al novembre, i el quadrimestre amb més activitat serà el segon. En darrer terme, pròximament 

s’enviarà un correu a tot el PDI, Alumnat i PAS del centre per a rebre propostes que contribuisquen a l’organització 

de la V SETMANA CULTURAL FFTiC (que se celebrarà els dies: 23-24-27-28-29 d’abril de 2020). Pel que fa a 
Igualtat: la Vicedegana considera que ens hem de donar públicament l’enhorabona perquè hem estat el centre de la 

UV on més PDI ha demanat participar al curs de formació a la demanda: “Docència amb perspectiva de gènere”, 

que serà impartit demà per la professora Susana Guerrero Salazar. Així mateix, diverses persones de l’equip 
deganal hem realitzat també el curs online de “Formació bàsica d’atenció a víctimes de violència de gènere”, 

coordinat entre la UV i la Conselleria de Justícia. I que després dels actes institucionals del 21-N (amb motiu del 25-

N), ja és visible al hall de la FFTiC l’Espai Violeta. Com a punt d’informació, hi ha díptics, postals i xapes on 

s’indiquen els diversos recursos públics (no només els de la UV) per a combatre la violència contra les dones. 4) 
Amb motiu del 25-N, la Comissió d’Igualtat de Centre ha dut a terme: #VIII edició del concurs “Tu no me la pegues”: 

la reformulació de les bases ha consistit a crear tres modalitats (relat, vídeo i foto) on, a través de les xarxes socials, 

es creen discursos creatius i crítics per a combatre la violència contra les dones. Les bases es publicaren el 25-N i el 
termini de presentació de treballs serà el 20.02.2020. #Exposició de fotografies “No em tapes la boca”, a càrrec de 

l’alumnat d’Isadora Guàrdia al corredor del primer pis. #Jornada sobre “Assetjament i violència de gènere a les 

xarxes socials” (27-N). Finalment, i pel que fa a Polítiques Inclusives, comenta que: el grup Polymorfia-FFTiC s’ha 

centrat, durant el primer quadrimestre, en activitats de formació interna. Aquesta setmana es reuneixen per a tractar 
quines activitats duran a terme durant el curs. Quan tinguen una proposta tancada fixarem una reunió per a tractar-

les. I que aquesta vesprada tindrà lloc la 1ª Trobada DIVERSITATS (27-N, 16h) a La Nau. És una acció promoguda 
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des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat per a posar en contacte a les persones que treballem a eixes 

àrees als diversos centres de la UV. 

Finalment, la Degana, Amparo Ricós, informa que al Consell de Govern del dia 8 d’octubre es va aprovar la proposta 

de Reglament de la comissió de projecció territorial, el conveni amb l’Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana i 
la proposta d’ODS “La universidad como motor de transformación social a través de los ODS”. L’Agència Antifrau ja 

ha proposat algunes activitats que se celebraran tant a nivell de centre (visionat de vídeos anticorrupció) com a nivell 

d’assignatures a alguns graus. Respecte a la proposta de treballar al centre alguns dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, l’equip deganal, a proposta de part del professorat, havia pensat dos objectius: la 

creació de un grup d’Interpretació voluntària, a partir de la implicació del nostre centre amb l’arribada de l’Aquarius, i 

la participació amb ONG’s en classes d’idiomes. Al Consell de Govern del dia 5 de novembre es van aprovar, a 

banda dels criteris d’OCA dels que ha parlat el Vicedegà d’Estudis, i que tenen més novetats a nivell de màster, de 
l’extinció del Màster d’Assessorament com a conseqüència de la separació de la Universitat d’Alacant, i la ratificació 

de l’Asociación de Decanatos de centros con titulaciones en Artes y Humanidades (ADEAH), que es va presentar 

formalment el 25 de novembre al Círculo de Bellas Artes en Madrid i que va llegir un manifest, publicat a la pàgina 
web de la UV, i ha enviat a les instàncies oportunes una “Propuesta de modificación de los criterios de acreditación 

a TU y CU de las ramas de Arte y Humanidades del Programa Academia de la ANECA”. A la Comissió de Postgrau 

del 29 d’octubre, la Vicerectora va comentar la creació d’un grup de treball d’activitats fraudulentes. Aquest grup s’ha 

reunit dues vegades amb representants de campus i està elaborant un protocol amb drets i deures de l’estudiantat i 
del professorat. Es crearà també una guia d’actuacions. Entre les principals modificacions de l’OCA a nivell de 

màsters és important comentar que tant per a considerar la baixa matrícula com per al pressupost es tindrà en 

compte la mitjana dels quatre últims anys. Si no s’arriba, es reajustarà l’OCA o es reduirà la presencialitat. Es 
diferencia també entre el professorat extern i el professorat de conveni (interuniversitaris), i es recorda que la gestió 

del pagament del professorat de fora de la UV dependrà del Servei d’Estudiants. A la Comissió de Professorat del 3 

d’octubre es va comentar que els nous càrrecs de gestió ja estaven gravats a l’aplicació de personal i actualitzades 

les reduccions. En la nòmina del mes de novembre es pagaran els càrrecs amb efectes retroactius i s’actualitzaran 
al cercador els nous nomenaments. Respecte a Qualitat, es va parlar també del Manual del Docentia, que passarà 

per Consell de Govern a desembre. Després de les proves pilot, els principals canvis estan relacionats amb la 

terminologia d’ANECA i l’escala numèrica, l’exigència d’ANECA de que l’autoinforme del professorat siga obligatori i 
no optatiu, com fins ara. S’han revisat els agents i la comissió de garantia, que envia l’informe a la rectora, i també 

es rebaixa a 10 hores la dedicació del professorat perquè siga avaluat. Els ítems d’avaluació no han canviat, el que 

va provocar algunes veus contràries al si de la comissió. Als annexos 2 i 4 està el procediment de realització 

d’enquestes, que es va aprovar i que està debatent-se a les CAT i CCA, i la composició i procediment dels comités 
avaluadors. Les persones que han de demanar un quinquenni enguany ho faran a la manera vigent, però hauran 

d’omplir el sysdocentia obligatòriament. Amparo Ricós informa també de la reunió amb el Vicerector de Cultura i 

Esport sobre l’obertura de les biblioteques. La Biblioteca Joan Reglà obrirà els caps de setmana, però estarà 
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tancada durant les vacances de Pasqua i estiu. La Degana va proposar que s’obrira alguns dies a l’estiu, però el 

Vicerector va comentar la possibilitat de que el professorat demane els llibres al juliol i que passe per la Biblioteca de 

Socials a l’agost a recollir-los si es troba fora. El 31 d’octubre acudiren, l’Administradora i la Degana, a una reunió 

amb el Vicerector d’Economia i la Vicegerent. El Vicerector va parlar del projecte integral 2020-2023 i del nou model 
de finançament que es presentarà més endavant, amb una clàusula de garanties que permetrà el funcionament de 

tots els centres. Vam recordar totes les demandes fetes i enviades per escrit. Per finalitzar, la Degana comenta que 

va assistir a la presentació de les guies docents de les pràctiques externes. Es va parlar de les actuacions que han 
de contemplar-se per a garantir la protecció de dades de les empreses on treballa el nostre alumnat, necessàries 

per qüestions de drets a la pròpia imatge, protecció intel·lectual, risc corporatiu, etc. Hi haurà jornades informatives 

en què es parlarà  també de la protecció de dades a la investigació. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de Premis Extraordinaris de Grau i Màster. El Vicedegà d’Estudis fa esment 
de la proposta de Premis Extraordinaris de Grau aprovats per la Comissió de Premis Extraordinaris de Grau, reunida 

el passat 6 de novembre. El Vicedegà d’Investigació i Postgrau, Josep Ll. Teodoro, fa lectura de la proposta de 

Premis Extraordinaris de Màster que li han fet arribar els directors/es dels màsters. Totes dues propostes, que 
s’adjunten en apèndix, s’aproven per unanimitat. 

4. Renovació, si escau, del canvi de nom de la Comissió d’Igualtat de la FFTiC. En nom de la Vicedegana de 

Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives, Begonya Pozo, el Secretari explica que la Comissió d’Igualtat del Centre és 

extensa, i sempre ha tingut la voluntat d’acollir totes les persones que vulguen treballar per a aconseguir una 
Facultat i una Universitat més igualitàries i justes. En aquest sentit, la Comissió s’ha obert també a Polymorfia i a 

l’alumnat amb interessos en les polítiques sobre diversitat; i, per tant, considerem que el nom s’ha d’actualitzar per a 

recollir el treball que, des de fa temps, realitza la Comissió. La proposta seria passar de ser “Comissió d’Igualtat” a 
ser “Comissió d’Igualtat i Polítiques inclusives”. S’aprova la proposta per assentiment. 

5. Aprovació, si escau, de la comissió d’elaboració del nou pla d’estudis del Màster del Departament de Filologia 

Catalana. La Degana explica que el Màster no serà de departament, sinó de centre. De fet, tots els màsters ho 

seran, a partir d’ara. La proposta de membres de la comissió és la següent: Miquel Nicolás, Vicent J. Escartí, Andreu 
Sentí i Amparo Ricós. Més l’estudiant que s’ha presentat a l’ADR. S’aprova la proposta per unanimitat. 

6. Suport de la Junta, si escau, a la proposta del Vicedeganat d’Investigació sobre ajuts al professorat investigador. I 

suport de la Junta, si escau, a la moció de l’IULMA. El Vicedegà d’Investigació i Postgrau, Josep Ll. Teodoro sotmet 
a la consideració de la Junta la següent proposat sobre ajuts al personal investigador: «La Comissió d’Investigació 

de la FFTiC desitja elevar a la consideració de la Comissió d’Investigació de la Universitat de València les següents 

consideracions: 1. En el document provisional referit als criteris d’adjudicació de les ajudes del Vicerectorat 

d'Investigació per a estades de PDI, presentat a la darrera sessió de la Comissió d'Investigació de la UV de 
06/11/2019, s'indica (punt 4.5 dels requisits dels sol·licitants) que “no podran participar en aquesta convocatòria les 

persones beneficiàries d’aquesta ajuda en les convocatòries dels dos anys anteriors (2018 i 2019)”. Aquesta 

restricció planteja un doble problema per als investigadors de la Universitat: En termes generals, s'impedeix 
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mantenir una continuïtat amb els vincles establerts amb centres col·laboradors, que en els últims anys ha facilitat la 

publicació de treballs conjunts en revistes d'impacte i la incorporació de membres estrangers als grups sol·licitants 

de projectes de recerca en les convocatòries autonòmiques i nacionals. En particular, es dificulta greument que el 

PDI no funcionari puga acumular l'experiència necessària en mobilitat internacional, que és requisit per obtenir 
l'acreditació a T.U. de l'ANECA, així com a les figures de professor contractat a temps complet. El professorat que 

es troba en aquesta situació sol ocupar els llocs més baixos en els ordres de prelació i difícilment té accés a horaris i 

calendaris que permeten alliberar-se de tasques docents durant els mesos suficients per fer estades de llarga 
durada.  Aquesta situació afecta especialment les investigadores recentment arribades a la maternitat. Si només 

se’ls permet gaudir d'una ajuda cada 3 anys, el Vicerectorat i, per extensió, la nostra Universitat estarà contribuint a 

eternitzar els terminis de la seua promoció i col·laborant a fomentar la seua condició precària. Per tot açò i atès que 

la resta dels criteris establerts pel Vicerectorat ja garanteixen que només podran optar a aquestes ajudes aquells 
membres del PDI amb mèrits recents i rellevants (d'acord amb els barems proposats pel mateix Vicerectorat dins la 

memòria d'investigació anual), que, a més, formen part d'estructures d'investigació inscrites al registre de la UV, 

entenem que és innecessària i greument perjudicial la restricció suara esmentada, que en cap cas incentiva la 
productivitat dels investigadors de la nostra Universitat. 2. Per un altre costat, les convocatòries, tal com estan 

redactades, perjudiquen el professorat ajudant i contractat doctor provinent d’altres universitats, des del moment en 

què exigeixen que “La persona sol·licitant haurà d’haver participat en la memòria d’investigació dels darrers tres 

anys avaluats amb un mínim de divuit punts absoluts”.  Això vol dir que un ajudant doctor o contractat doctor que ha 
vingut de fora de la UV, no pot participar en les convocatòries fins, al menys, el quart any de contracte. Entenem que 

l’avaluació de la producció científica és un requisit per l’accés a les ajudes, però això es un clar greuge comparatiu 

amb els ajudant doctors que hagen gaudit de contractes predoctorals a la UV i, per tant, hagen participat en les 
memòries d’avaluació durant el temps predoctoral. Aquest requisit afecta a totes les convocatòries de la UV (beques 

Santander o sol·licitud de projectes, per exemple). Sol·licitem, per tant, la revisió de les bases per a la concessió 

d’ajudes per a estades del PDI habilitant els mecanismes adequats per a no causar perjudici al professorat que es 

troba en les situacions dessús esmentades, habilitant les excepcions que puguen garantir el desenvolupament de la 
carrera professional amb normes administratives mes ajustades a les diferents condicions laborals dels nostres 

treballadors i treballadores». La Junta decideix donar el seu suport a la proposta per unanimitat. 

7. Suport de la Junta, si escau, al pronunciament del Departament de Filologia Catalana davant la reordenació de la 
competència lingüística professional en l’accés a la funció pública docent. Pren la paraula el Director del 

Departament de Filologia Catalana, prof. Jesús Jiménez, per a explicar que el pronunciament ja s’ha enviat a la 

Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Així mateix, explica quin és el contingut del 

pronunciament, i la situació que l’ha provocat. Es demana que, en cas de retirar l’ordre, es considere en quina 
mesura afectaria a les parts implicades. I que es cree una comissió que estudie si s’ha de retirar o no. La Junta 

decideix donar el seu suport al pronunciament del Departament, que s’adjunta en apèndix, per assentiment. 
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9. Discussió al voltant de la nova normativa sobre vehicles personals. La Degana pren la paraula per a explicar que, 

el dilluns passat, dia 25 de novembre, s’hauria d’haver posat en marxa una normativa per a evitar que entren 

vehicles personalitzats (bicicletes i patinets elèctrics) dins del centre. No ha entrat en marxa perquè s’ha demanat 

una moratòria fins al gener que ve. D’aquesta manera, la Degana proposa a la Junta que es debata sobre la 
possibilitat d’habilitar un espai, dins del jardí del recinte, per a pàrquing de bicicletes i patinets personals. I també, si 

s’han de fer excepcions per al professorat i el PAS que puja la bicicleta o el patinet al seu despatx. Durant la 

discussió, alguns membres de la Junta plantegen la possibilitat d’habilitar un espai, en al pàrquing de cotxes del 
carrer Menéndez Pelayo, per als professors i personal administratiu que utilitzen bicicleta o patinet per a desplaçar-

se fins al centre. Amb tot, els  estudiants no tenen accés al pàrquing, i això tal vegada resoldria el problema en 

relació al PDI i PAS, però no a l’alumnat. També es comenta la possibilitat d’implementar una fórmula mixta: habilitar 

el pàrquing dins del perímetre del jardí, però demanar que el professorat i PAS deixe els vehicles en el pàrquing de 
Menéndez Pelayo, ja que així l’alumnat disposaria de més espai per als seus vehicles. Com que s’ignora quantes 

persones (entre alumnat, PDI i PAS) fan ús d’aquest vehicles, també es proposa la possibilitat de confeccionar un 

cens d’usuaris. Finalment, es decideix: d’una banda, sol·licitar a la Unitat de Campus que habilite un espai dins del 
recinte de la Facultat perquè l’alumnat puga aparcar els seus vehicles personals; i també, que habilite un altre espai 

al pàrquing del carrer Menéndez Pelayo perquè el PDI i el PAS puguen deixar els seus. Finalment, es decideix 

també aplicar la normativa de la UV que evita que cap persona puga entrar a l’edifici del Centre amb vehicles 

personalitzats.  
10. Altres qüestions. La Degana explica que, ara mateix, hi ha un debat sobre la conveniència o no que persones de 

l’àmbit extraacadèmic puguen rebre el nomenament d’Honoris Causa. El Vicedegà de Postgrau considera que 

aquest títol s’hauria de reservar a investigadors de l’àmbit acadèmic. I que la UV hauria de crear un altre 
reconeixement per a persones amb mèrits extraacadèmics que també mereixen un reconeixement social. Alguns 

membres de la Junta proposen que es continue en la mateixa línia que fins ara, és a dir, prioritzant els mèrits 

acadèmics, però deixant la porta oberta a la possibilitat d’incloure-hi algun extraacadèmic. La Degana traslladarà 

totes dues opinions al Consell de Govern. 
11. Precs i preguntes. La prof. M. J. Coperías comenta que, tal vegada, caldria de donar un toc d’atenció als 

membres de la Junta que no assisteixen, sent que es debaten molts assumptes que afecten al funcionament de tota 

la FFTiC. La seua proposta compta amb el suport de tota la Junta de Facultat. 
I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 12.05 h. 

 

 

 
 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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APÈNDIX (PUNT 3) 
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APÈNDIX (PUNT 7) 
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