ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 26 DE GENER DE 2015
DATA DE LA REUNIÓ: dilluns, 26 de gener de 2015
HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores
LLOC: Sala de Juntes “César Simón”
DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dimecres, 21 de gener de 2015

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 26 de gener de 2015, amb la presència dels següents
membres: C. Barceló, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, A. Carratalà, B. Clavel, F. Corencia, J. Fernández, I. García, M.
Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, M. Pallardó, C. Porta, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R.
Roca, E. Rodríguez, J. Sanchis, J. Sarria, J. Tronch, A. Vallés i T. Vega. També hi assisteix, amb veu però sense
vot, F. Sánchez (administradora). Excusen l’assistència: J. Benavent, M. Broch, A. R. Calero, T. Ferrer, J. L. Gómez,
V. González i F. Suau.
ORDRE DEL DIA:
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior*.

2.

Informe de deganat.

3.

Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a convocatòria extraordinària de l’assignatura
“Sociolingüística catalana”.

4.

Aprovació, si escau, de la petició de canvi d’adscripció de la professora Mª Goretti Zaragoza Ninet.

5.

Posicionament sobre l’esborrany de la proposta de Llei d’Igualtat Lingüística*.

6.

Altres qüestions.

7.

Precs i preguntes.

ACORDS:
La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.09 h.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior. El Secretari comunica que, uns minuts abans de
començar la Junta de Facultat, s’ha adonat que, per error, el passat divendres es pujà al web de la
Facultat, en el lloc de l’acta provisional corresponent a la reunió del 22 de desembre de 2014, la
convocatòria de la Junta del 26 de gener de 2015. En conseqüència, proposa dues solucions: llegir en veu
alta l’acta i sotmetre-la a aprovació; o ajornar la seua aprovació fins a la propera Junta. Finalment, es
decideix això últim.
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2. Informe de deganat. En primer lloc, el Degà felicita els professors Vicent Josep Escartí, que ha sigut
nomenat membre corresponent per València de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, i
Domingo Pujante, que ha sigut elegit per a formar part de la Mesa Lingüística de Francés de la Comissió
per a l’Anàlisi i Estudi de l’Acreditació i Formació en Idiomes de la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE). També informa que el Servei de Política Lingüística ha creat uns premis,
que portaran el nom de “Xavier Gómez Font”, als millors TFM i TFG que siguen redactats en valencià i en
anglés, amb els objectius de promoure la qualitat lingüística, fomentar l'ús acadèmic del valencià i
estimular l'ús de l'anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat. La presentació dels
premis serà el proper 4 de febrer a les 19 hores, al Saló de Graus de la Facultat de Filogia, Traducció i
Comunicació. Xavier Gómez i Font (Fondeguilla 1962-València 2009), lingüista i professor de la FFTC, es
va distingir per la defensa activa de l'ús social del valencià i dels valors del plurilingüisme. La UVEG li ret
un senzill homenatge dedicant aquests premis a la seua memòria.
A continuació, el Vicedegà d’Infraestructures i Economia informa sobre les Obres del Pla Director: 1) Han
finalitzat les de la 7ª planta, a falta del canvi d'ubicació del RAK del Campus, que es farà, juntament amb
alguna obra menor, al mes d'agost. 2) Falten les obres d'obertura de finestres a les plantes 6ª i 7ª
Intentarem que estiguen llestes al més aviat possible. 3) Estan en marxa les obres per a obrir una porta
des de la cafeteria a la terrassa exterior. Finalitzaran a meitat mes de febrer. 4) Aviat reunirem la Comissió
d'Obres i Espais del Centre per mirar de fer la distribució definitiva dels espais existents.
Posteriorment, en nom de la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació, que no ha pogut assistir a la
Junta perquè es troba reunida al Rectorat, el Secretari comunica que: tal com ja s’informà, el proper 30 de
gener tindrà lloc la sessió de benvinguda als estudiants d’intercanvi del segon quadrimestre; el 4 de febrer
se celebrarà la IV edició de l’activitat “Tómate un Speed-Cafenet” en anglés i espanyol; el 24 o el 25 de
març tindrà lloc la primera sessió corresponent a les III Jornades Internacionals de la FFTC, que estarà
dedicada a França i Romania (diu que pròximament s’informarà als agents implicats i agraeix al prof. E.
Miñano la seua ajuda i bona disposició); i també que des de l’OREiP-FFTC estan donant forma a d’altres
activitats d’intercanvi lingüístic, com per exemple cafenets dialectals. Així mateix, també recorda que es
pot firmar en el llibre de condol per a Cristina Civera que hi ha instal·lat al Servei d’Extensió Universitària
fins al 30 de gener. Finalment, i pel que fa a la Mobilitat amb tercers països, informa que des de la UE s’ha
iniciat una nova acció (en el marc del programa Erasmus +) que es posarà en marxa en el curs 2015-2016.
La UVEG sol·licitarà la participació en aquesta acció amb les universitats amb les que ja existeix algun
tipus d’experiència prèvia; i que, amb aquesta finalitat, la UVEG ens sol·licita que els enviem la informació
per centre i titulacions. Amb aquesta finalitat, enviarà un correu a tot el PDI del centre sol·licitant aquesta
informació per tal de centralitzar-la i remetre-la al Servei de RRII.
El prof. Evelio Miñano demana la paraula per a comentar un tema que ha tractat amb la Vicedegana i que
està relacionat amb les Relacions Exteriors. Es tracta de les gestions realitzades en pro de la instauració

2

d’un possible lectorat de romanés a la FFTC. Així, explica que s’han mantingut diverses converses al
respecte, ja que l’Institut de la Llengua Romanesa, que és qui n’assumiria les despeses, està interessat a
instaurar-lo. Posem com a requisit, però, que la llengua romanesa tinga cabuda en els nostres plans
d’estudi, cosa que de moment no és possible. Per tant, del que es tractaria, a partir d’ara, és de reflexionar
sobre la conveniència o no de tindre un lectorat de romanés, i que les diferents CAT’s diguen si hi ha
interés a incorporar una assignatura de llengua romanesa. La Junta de Facultat se’n dóna per
assabentada i decideix traslladar l’assumpte a la Supracat.
Finalment, la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació explica que ja tenim el volum de Quaderns de
Filologia d’estudis lingüístics corresponent a 2014, i dóna l’enhorabona als editors. També, que el d’estudis
literaris està prou avançat. D’altra banda, explica que cal posar nom a l’aula coneguda com la
“Bombonera”, que després de la reforma ja està quasi a punt; que el tema del nom es tractarà en la
propera Junta de Facultat (tothom pot fer arribar propostes de nom); i que la proposta de l’equip deganal
és anomenar-la “Espai cultural Safo”, en atenció al fet que és un nom integrador, forma part de la tradició
cultural i no hi ha cap aula de la FFTC que porte el nom d’una dona.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a convocatòria extraordinària de l’assignatura
“Sociolingüística catalana”. Des del Departament de Filologia Catalana se’ns comunica que dos estudiants
han demanat la recusació del professor responsable de l’assignatura “Sociolingüística catalana”, i se’ns
envia una proposta de tribunal integrada pels profs. Emili Casanova Herrero, Manuel Pérez Saldanya i
Miquel Nicolás Amorós. S’aprova la proposta per assentiment.
4. Aprovació, si escau, de la petició de canvi d’adscripció de la professora Mª Goretti Zaragoza Ninet. La
prof. Ingrid Garcia, secretària del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, comunica que el seu
Departament té previst tractar la qüestió el proper dimecres. En conseqüència, la Junta decideix esperar a
conèixer l’opinió del Departament afectat, i ajornar el punt per a la propera Junta de Facultat.
5. Posicionament sobre l’esborrany de la proposta de Llei d’Igualtat Lingüística. El Degà comunica que des
del Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística ens han fet arribar l'esborrany d'una proposta de
Llei d'Igualtat Lingüística perquè la nostra Junta de Facultat es pronuncie sobre la conveniència de donar-li
o no suport. L'esborrany ha estat elaborat per Acció Cultural del País Valencià i, segons ens comenten, la
Universitat Jaume I ja n'ha fet manifest el seu suport. El Degà comenta que la proposta va més enllà de la
vigent Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i fa lectura d’alguns dels punts. Finalment, la Junta decideix
donar-li suport per unanimitat.
6. Altres qüestions. La Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat comunica que, una vegada estudiada
la normativa i revistats els expedients de tots els estudiants, la CCA del Màster en Investigació en
Llengües i Literatures ha proposat, per al Premi Extraordinari del Màster (curs 2013-2014), a l’estudianta
Ana Albalat Mascarell. La Junta aprova la proposta per unanimitat.
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D’altra banda, la Vicedegana també comunica que, durant el segon quadrimestre, tota la docència que
s’impartia a l’Aulari 1 passarà a les dues noves aules de la planta baixa. Amb la qual cosa serà ja molt
poca la docència que es farà fóra l’edifici de la Facultat.
7. Precs i preguntes. Les prof. Carme Barceló i M. Josep Marín diuen que els lavabos de la setena planta
estan en molt males condicions, i que caldria fer alguna cosa per dignificar-los. El Vicedegà
d’Infraestructures i Economia comenta que l’espai és molt reduït, i que no s’ha pogut fer res més.
D’altra banda, la prof. Carme Barceló comenta que la solució que s’ha donat a les finestres no li sembla
adequada; que moltes de les persianes no es poden penjar i han quedat inutilitzades; i que alguns
despatxos no han sigut ben insonoritzats. La prof. M. J. Marín també es manifesta en aquest mateix sentit,
i el Vicedegà d’Infraestructures i Economia respon que es revisaran els despatxos que presenten
problemes d’insonorització.
Enric Rodríguez comenta que els menús de la cafeteria continuen estant escrits únicament en castellà, i
que molts endolls de l’edifici no funcionen. El Degà i l’Administradora queden encarregats de posar solució
a aquests problemes.
Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.09 h.

Signat: Rafael Roca Ricart
Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
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