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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 26 de març de 2014 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 11’30 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a  l'Annex 1. Excusen  la seua assistència: Cristina Aldana Nácher, 

Ferran Arasa Gil,  Ferran Archilés  Cardona,  Jaime  Escribano Pizarro,  Francisco M. Gimeno 

Blay,  Lluís Guia Marin,  Jorge Hermosilla  Pla,  José  Luís  Jiménez  Salvador,  Ismael Navarro 

Puchau, Pablo Pérez García, Amadeo Serra Desfilis, Manuel Tamarit Marí. 

 

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 19 de febrer de 2014. 

S'aprova l‘acta per assentiment. 

2 Informe de la Degana. 

La Degana informa en relació als punts següents: 

 S’ha  aprovat  l’OCA  dels  Graus  i  Màsters  de  la  Facultat  tot  mantenint 

l’estructura  de  grups proposada pel  Centre.  Tant  el  Servei  de PDI  com  el 

Servei de Política Lingüística expressaren la seua preocupació pel fet que no 

hi havia adscripció  lingüística dels grups que  figuraven com a “M”, el que 

suposa  un  incompliment  dels  criteris  d’OCA.  Tot  i  que  la  Degana  i  la 

Vicedegana  han  assegurat que  a  la  Facultat no  sols  s’assolirà  sinó que  es 

superarà el percentatge mínim de  la docència en valencià, tant el Servei de 

PDI com el Servei de Política Lingüística demanen que per al proper curs es 

complimente l’OCA amb l’adscripció lingüística de tots els grups. 

 La Comissió de Postgrau ha creat un grup de treball per a elaborar els criteris 

de  reconeixement de  la direcció de Màsters  i  la normativa per als Màsters 

propis  de  la  UVEG.  Per  altra  banda,  la  Degana  recorda  el  calendari  de 

preinscripció  i  matrícula  dels  Màsters,  l’estructura  del  qual  genera 

preocupació entre professors i estudiants, perquè no permet la matrícula als 

estudiants que finalitzen el Grau a juliol. La Vicerectora recomana que, en el 

cas  d’aquests  estudiants,  se’n  faça  una  preinscripció  i  admissió 

condicionades. 
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 Per motius  de  seguretat,  s’han  eliminat  les  pedres  dels  jardins  de  la  part 

posterior de la Facultat. 

 Des del 10 de març i fins el 30 de juliol romandrà obert el període de recepció 

d’originals del número 64 de Saitabi. Revista de  la Facultat de Geografia  i 

Història. 

 L’AdR, amb el suport del Vicedeganat de Cultura i participació estudiantil, ha 

organitzat un cicle de conferències sobre la Guerra de Successió, que tindrà 

lloc el proper 2 d’abril, i una conferència sobre la Taifa de Dénia. 

 Ja està a  la web tota  la  informació relativa a  les  jornades en homenatge al 

professor Manuel Ardit Lucas. 

 El passat 14 de març tingué lloc a la Facultat la VIª Olimpíada de Geografia i Iª 

d’Història  i Història de  l’Art, dirigides a estudiants de 2on curs de Batxiller, 

amb un nombre de 32 centres i 86 estudiants inscrits en el cas d’Història i 21 

centres  i  78  inscrits  en  el  cas  de  Geografia.  La  Degana  recorda  que  els 

guanyadors d’aquestes Olimpíades rebran com a premi la matrícula gratuïta 

en  qualsevol  títol  de  la  Universitat.  Per  altra  banda,  al mes  de maig  es 

celebrarà  la  Jornada  “I  després  del  Grau  què?”,  destinada  a  orientar  els 

estudiants que finalitzen enguany els seus estudis de Grau. 

 Ha  arribat  a  la  Facultat  un  escrit  de  la  Direcció  General  de  Cultura  de  la 

Generalitat Valenciana en què es  sol∙licita col∙laboració del Centre per a  la 

declaració de BICs en  la categoria de  llocs històrics. La Degana explica que 

reenviarà  l’escrit  als  directors  de  Departament  per  tal  de  constituir  una 

comissió que s’encarregue d’elaborar les propostes adients. 

 Ha arribat un escrit del professor Carles Sirera, dirigit a la Junta de Facultat, 

al qual ja s’ha donat resposta per part de l’equip deganal, en què demana la 

modificació  dels  barems  de  la  Facultat  per  a  la  contractació  d’Ajudants 

Doctors. Com que el barem actual és molt antic  i força  imprecís  i, de fet, al 

llarg  del  present  curs  la  Comissió  de  contractació  ha  experimentat 

problemes  a  l’hora  de  la  seua  aplicació,  la  Degana  proposa  que  la  nova 

comissió, amb la col∙laboració de membres de l’actual, s’ocupe de preparar 

un esborrany per a sotmetre a la consideració de la Junta. 

3 Proposta  i aprovació, si escau, de  la composició de  la Comissió de selecció de personal 

contractat de caràcter  temporal  (Places d’Ajudant, professor Ajudant doctor  i professor 

Associat) per al curs 2014‐15. 



3 
 

La Degana presenta la proposta que figura a l’Annex 2. 

Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  19 vots a favor 

  0 vots en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

4  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la  composició  de  la  Comissió  de  revisió  de 

qualificacions de la Facultat per al curs 2014‐15. 

  La Degana presenta la proposta següent: 

    President: Degana o persona en qui delegue 

    José Mª Cruselles Gómez, Hª Medieval 

    Julián Sanz Hoya, Hª Contemporània 

    Pablo Pérez García, Hª Moderna 

    Adolfo Calvo Cases, Geografia 

    José Pérez Ballester, Prehistòria i Arqueologia 

    Cristina Aldana Nácher, Hª de l’Art 

    Juan José Seguí Marco, Hª de l’Antiguitat i de la Cultura escrita 

    El/la Delegat/ada d’Estudiants 

    Una/a estudiant/a del grup de l’assignatura de la qualificació impugnada, per sorteig 

Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  18 vots a favor 

  0 vots en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

5 Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Pràctiques externes de 

la Facultat per al curs 2014‐15. 

La Degana presenta la proposta següent: 

  Coordinadora de Pràctiques del Centre: Francisca Segura Beltrán 

  Coordinadors de pràctiques de les titulacions: 

    Grau d’Història: Juan Francisco Pardo Molero 

    Grau de Geografia i Medi Ambient: Francisca Segura Beltrán 
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    Grau d’Història de l’Art: Mireia Ferrer Álvarez 

Grau  d’Informació  i  Documentació:  Vicente  Pons  Alós  i  Aurora 
González Teruel 

Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  18 vots a favor 

  0 vots en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

6 Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la  composició  del  Tribunal  d’homologació  de  títols 

estrangers de la Facultat per al curs 2014‐15. 

La Degana presenta la proposta que figura a l’Annex 3. 

Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  18 vots a favor 

  0 vots en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

7 Proposta i aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2014‐15 (Festa pròpia del 

Centre  i  ampliació,  si  escau,  del  període  de  realització  d’exàmens  amb  una  setmana 

addicional). 

La Degana explica que, com la festa de centre ha d’ésser única per a tot el campus, 

la Junta només ha de fer una proposta de data per a dur a la Mesa de Campus.  

L’administrador de la Facultat, Joaquín Lacasta, explica que, a l’hora de fixar la festa 

pròpia dels centres, sembla que es planteja una contradicció entre el calendari acadèmic  i 

l’any  natural,  qüestió  que  encara  no  ha  sigut  resolta.  Després  d’una  breu  discussió,  la 

Degana proposa utilitzar la setmana addicional per a la realització d’exàmens al mes de juny 

i, com a festa pròpia del Centre, el dia 10 d’octubre de 2014. 

Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  18 vots a favor 

  0 vots en contra 

  0 abstencions 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 

8 Assumptes de tràmit. 

No hi ha. 

9 Torn obert de paraula. 

 La  professora  Mª  José  López  pregunta  quines  persones  s’encarregaran 

d’elaborar  el  barem  per  a  la  selecció  de  personal  contractat  de  caràcter 

temporal.  Explica  que  es  tracta  d’un  barem  molt  general  que  genera 

problemes en la seua aplicació i afavoreix les reclamacions. 

o El  professor  Enric Guinot  indica  que  seria  important  comptar  amb 

persones que coneguen els problemes que genera el barem actual. 

o La Degana respon que  la comissió encarregada d’elaborar el barem 

pot estar constituïda per persones de la nova comissió i també de la 

comissió  anterior,  que  hi  aportaran  la  seua  experiència.  Per  altra 

banda, com que a la Facultat convergeixen l’àrea de Ciències Socials 

i  la  d’Humanitats,  convé  que  el  barem  contemple  les  peculiaritats 

d’ambdues. 

o El  professor  Luís  Arciniega  explica  que  amb  el  barem  actual  es 

plantejaven problemes per reconèixer alguns mèrits o situar‐los dins 

de  l’ítem  adequat.  Convindria  comptar  amb  el  recolzament  d’una 

persona amb la formació administrativa adient. 

o L’administrador  de  la  Facultat,  Joaquín  Lacasta,  indica  que, 

efectivament, el barem de  la Facultat és un dels més  imprecisos de 

tota  la UVEG  perquè  deixa  un  gran marge  a  la  interpretació  dels 

mèrits, el que perjudica  l’actuació de  la comissió. En aquest sentit, 

s’ofereix a col∙laborar amb la comissió en tot allò que siga necessari. 

 La professora Ana Camarasa pregunta si es canviaran les dates previstes per 

a la lectura dels Treballs de Fi de Grau. 

o La Degana respon que es mantindrà el calendari previst. 

I, sense més assumptes que  tractar, es clou  la sessió a  les  12:40 hores, de  la qual, 

com a Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta. 

 

              Vist‐i‐plau 
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La Secretària            La Degana 

               

 

 

Mª Luz Mandingorra Llavata          Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

26 DE MARÇ DE 2014 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

Equip deganal: 

Ester Alba Pagán 

Jorge Catalá Sanz 

Nuria Tabanera García 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Professorat amb vinculació permanent: 

Luís Arciniega García 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luís Jiménez Salvador 

Mª José López García 

Francisco Javier Navarro Navarro 

Valentín Villaverde Bonilla 

Professorat sense vinculació permanent: 

Ivana Frasquet Miguel 

Personal d'administració i serveis: 

Vicente Cervera García 

Mª Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 

Estudiants: 

Adrián Alfonso Nácher 

Laura Martín Burgos 

Josué Palomares Martí 

Administrador de la Facultat (amb veu, però sense vot) 

Joaquín Lacasta Calvo 
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ANNEX 2 
 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  

(PLACES D’AJUDANT, PROFESSOR AJUDANT DOCTOR I PROFESSOR ASSOCIAT) 

CURS 2014‐2015 

A) Tres professors proposats  per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present curs 
acadèmic: 
(Entre els membres de la Universitat de València en cap cas poden formar part d’una comissió més de dos membres del 
mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Quan es tracte de selecció de personal dels departaments d’algú 
dels membres titulars, actuaran els seus suplents) 

 

TITULARS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms:  Miguel Requena Jimenez 

Departament:  Història de l’Antiguitat i de la Cultura Escita 

Àrea de coneixement:  Història Antiga 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms:  Elena Grau Almero 

Departament:  Prehistòria i Arqueologia 

Àrea de coneixement:  Prehistòria 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms:  Julian Sanz Hoya 

Departament:  Història Contemporània 

Àrea de coneixement:  Història Contemporània 

 

SUPLENTS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms:  Felipe Jerez Moliner 

Departament:  Història de l’Art 

Àrea de coneixement:  Història de l’Art 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms:  Julia Salom Carrasco 

Departament:  Geografia  

Àrea de coneixement:  Geografia Humana 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms:  Antonio José Mira Jódar 

Departament:  Història Medieval 

Àrea de coneixement:  Història Medieval 

 
B) Dos  professors,    per  a  cada  concurs,  elegits  pel  consell  de  departament    a  què  està  adscrita  l’àrea  de 

coneixement de la plaça convocada: 

(Aquests professors han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça). 
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ANNEX 3 

TRIBUNAL D’HOMOLOGACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS 

GRAU EN HISTÒRIA:  

(un professor per departament) 

Prehistòria i Arqueologia:  

Consuelo Mata Parreño (titular) (presidenta)  

Carlos Gómez Bellard  (suplent) 

Hª de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita:  

Gonzalo Fernández Hernández  (titular) 

Antonio Ledo Caballero (suplent) 

Història Medieval:  

Manuel Ruzafa García (titular) 

Josep Torró Abad (suplent) 

Història Moderna:  

Isabel Morant Deusa (titular)  

Carmen Pérez Aparicio (suplent) 

Història Contemporània:  

Carmen García Monerris (titular)  

Aurora Bosch Sánchez (suplent) 

 

GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART:  

(dos professors del Departament d’Història de  l’Art, dos professors de  les àrees d’Història 
que  imparteixen  classe  en  Història  de  l’Art,  un  professor  de  la  resta  d’àrees  de 
coneixement) 

Departament d’Història de l’Art (2): 

José Martín Martínez (titular) president 

Ester Alba Pagán  (titular)  

Felipe Jerez Moliner (suplent) 

Inmaculada  Aguilar Civera (suplent)  

Titulació d’Història (2): 

Antonio Ledo Caballero (titular) 

Jorge Catalá Sanz (titular) 

Teresa Orozco Köhler (suplent)  

Alicia Yanini Montes (suplent) 

Altres Àrees:  

Alejandro Pérez Cueva (titular) Àrea de Geografia Física 
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Vicente Galbis López (suplent) Àrea de Música 

 

GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT: 

(fins a dos professors per àrea) 

Anàlisis Geogràfica Regional:  

Mª Dolores Pitarch Garrido (titular) presidenta 

Juan Piqueras Haba (suplent) 

Geografia Física: 

Neus la Roca Cervigón (titular)  

Ana Mª Camarasa Belmonte (titular) 

Adolfo Calvo Cases (suplent) 

Pilar Carmona González (suplent) 

Geografia Humana:  

Josep Vicent Boira Maiques (titular) 

Emilio Iranzo García  (titular) 

Juan Miguel Albertos Puebla (suplent) 

Luis del Romero Renau (suplent) 

 

GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ: 

(dos professors del Departament d’Història de  l’Antiguitat  i de  la Cultura Escrita, àrea de 
Ciències  y  Tècniques  Historiogràfiques,  un  professor  del  Departament  d’Història  de  la 
Ciència i de la Documentació, un professor del Departament d’Informàtica, un professor de 
la resta d’àrees de coneixement). 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques (2): 

Mª Milagros Cárcel Ortí (titular) Presidenta 

Josepa Cortés Escrivà (titular) 

Francisco Gimeno Blay (suplent) 

Vicent Pons Alós (suplent) 

Història de la Ciència i de la Documentació (1): 

Mª José Baguena Cervellera (titular) 

Aurora González Teruel (suplent)  

Informàtica (1): 

Ramón Cirilo Gimeno (titular)  

Ariadna Fuertes Seder (suplent) 

Altres Àrees 

Beatriz Belando Garín (titular) (Àrea de Dret Administratiu) 

Mauricio Chisvert Perales (suplent) (Àrea de Psicologia Bàsica) 


