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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 13 de mayo de 2015 

Lloc: Saló de Graus 

Hora de la reunió: 10:30 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Cristina Aldana Nácher, Marta 
García Carrión, Emilio Iranzo García, Mª Luz Mandingorra Llavata, Josep Montesinos 
Martínez.  

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 23 d’abril de 2015.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana informa en relació al punt següent: 

• Procés d’aprovació de barems per als concursos de places de professorat 
contractat a l’UVEG. La Comissió Tècnica de l’UVEG s’ha reunit en els últims dies 
amb l’assistència del Director del Departament d’Història de l’Art, Prof. Felipe 
Jerez Moliner, al qual la Degana li cedeix la paraula. El Prof. Jerez informa que la 
dita Comissió s’ha reunit els dies 4, 6, 7 i 11 de maig, havent ell assistit a totes, 
llevats de la darrera, a la qual no va poder assistir per raons acadèmiques. El 
desenvolupament de les tres primeres reunions va ser satisfactori, però a 
l’ultima reunió es va demanar la fixació d’un màxim al valor atribuït a 
l’expedient; així mateix es va demanar l’atribució d’un valor mínim per a cada 
mèrit. A la vista d’aquestes decisions, preses per la Comissió Tècnica quan ja 
s’havia donat el vist i plau als punts corresponents, i sense a penes possibilitat 
de resposta, el Prof. Jerez manifesta la seua intenció de fer constar la seua 
disconformitat amb els procediments i terminis que ha fet servir l’UVEG per a 
dur a terme aquest procés. El Prof. Jiménez Salvador ve prendre la paraula per a 
expressar el seu acord amb el punt de vista del Prof. Jerez, i la Degana, fent-se 
ressò del sentir dels assistents, va expressar el seu recolzament a les paraules 
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del Prof. Jerez. Finalment s’acordà remetre les actuacions i eventuals 
modificacions dels barems a la Comissió de la Facultat encapçalada pel Prof. 
Jerez.  

3. Aprovació, si escau, de la composició dels tribunals de places de professors titulars 
d’Universitat nº 6462, 6463, 6464 d’Història de l’Art. 

 La Degana va detallar la composició de dites comissions, segons el detall que 
apareix al Annex 2. Seguidament es passà a la votació. 

 La proposta de tribunal per a la plaça 6462 de Professor Titular d’Universitat de 
l’àrea d’Història de l’Art va ser aprovada per unanimitat (22 vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció). 

La proposta de tribunal per a la plaça 6463 de Professor Titular d’Universitat de 
l’àrea d’Història de l’Art va ser aprovada per unanimitat (22 vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció). 

La proposta de tribunal per a la plaça 6464 de Professor Titular d’Universitat de 
l’àrea d’Història de l’Art va ser aprovada per unanimitat (22 vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció). 

  

4. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

8. Torn obert de paraula. 

 Ningú va fer-ne ús. 

 I sense més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12:55 hores, de la qual, com 
a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta. 

       Vist-i-plau 

El Secretari      La Degana 

        

 

 

Juan Francisco Pardo Molero    Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

1 d’abril de 2015 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Encarna García Monerris 

Yolanda Gil Saura 

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano  

Elena Grau Almero 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Miguel Requena Jiménez 

Amadeo Serra Desfilis 

Cristina Vidal Lorenzo 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 
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PAS 

María Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 

Elisa Palacios Sánchez 

Manuel Tamarit Marí 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín Lacasta Calvo 

ESTUDIANTS 
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ANNEX 2 

PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS DE PLACES DE PROFESSORS TITULARS 
D’UNIVERSITAT Nº 6462, 6463, 6464 D’HISTÒRIA DE L’ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








