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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 8 d’abril de 2016 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 10:30 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Ester Alba Pagán, Jaime 
Escribano Pizarro, Marta García Carrión, Antonio Carlos Ledo Caballero, Mª Luz 
Mandingorra Llavata, Pablo Pérez García, María Dolores Pitarch Garrido y Manuel Tamarit 
Marí.  

Presideix la reunió la Vicedegana d’Estudis, en absència justificada de la Degana. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 10 de febrer de 2016.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe de la Degana. 

 La Vicedegana va començar el seu informe referint-se a l’aprovació a l’últim Consell 
de Govern dels nous Departaments del Centre, a saber: Prehistòria, Arqueologia i Història 
de l’Antiguitat; Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques; i Història Moderna 
i Contemporània. En un termini de dos mesos s’ha de realitzar el procés constituent, 
incloent-hi elaboració de reglaments, elecció de nous consells i de noves direccions.  

 Així mateix, en dita reunió de Consell de Govern van ser aprovats el nou reglament 
per a la Nau Gran, les OCAs dels graus (quedant pendents les dels Màsters) i els criteris de 
promoció del PDI, incloent-hi l’exigència del nivell C 1 de valencià. 

 La Vicedegana va concloure l’informe anunciant la intenció de l’equip deganal de 
constituir una comissió de cultura de la Facultat, amb representació de les diferents àrees, 
per tal de coordinar les activitats culturals. 

 Seguidament es va obrir un torn de paraula, que va ser aprofitat pel Director del 
Departament d’Història Moderna per a preguntar per les modificacions concretes de la Nau 
Gran. La Vicedegana traslladarà la consulta al Vicedegà de Qualitat, que ha excusat la seua 
assistència. 
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3. Proposta i aprovació, si escau, de la Composició de la Comissió de Selecció de Personal 
Contractat de Caràcter temporal (places d’ajudant, professor d’ajudant doctor i professor 
associat) per al curs 2016-2017 (Annex 2). 

 La Vicedegana d’Estudis va llegir la proposta de cada àrea, segons figura en l’Annex 
2. S’aprova per assentiment.  

 

4. Aprovació, si escau, de l’oferta de places per a admissió d’estudiants/tes amb estudis 
universitaris oficials parcials.  
 La proposta es desglossa com segueix: 8 places corresponents a Història, 8 places a 
Història de l’Art, 5 places per a Geografia i altres 5 per a Informació i documentació. 
S’aprova per assentiment.   

 

5. Liquidació del pressupost de l’any 2015 i proposta i aprovació, si escau, de distribució del 
pressupost per a l’any 2016. 

 La Vicedegana d’Estudis va cedir la paraula a l’Administrador del Centre, que, amb 
l’ajuda del document que figura a l’Annex 3, va detallar les diferents partides del 
pressupost. S’aprova per assentiment.  

 

6. Aprovació, si escau, de l’ampliació del període de realització d’exàmens, amb una 
setmana addicional, del calendari acadèmic per al curs 2016-2017. 

 La Vicedegana va recordar els presents que és pràctica anual reservar una setmana 
sense classes per a ampliar el període d’exàmens o per a deixar-la lliure. Habitualment la 
Facultat aprofita eixos dies per a exàmens, especialment per a les exposicions de TFGs. Així 
doncs, es proposa ampliar els períodes de les respectives convocatòries amb els dies 9-10 
de gener, 22-23 de maig i 12-16 de juny.  

 

7. Assumptes de tràmit. 

 No n’hi ha. 

 

8. Torn obert de paraula. 

 Ningú en va fer ús. 
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 Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11:07, 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 

8 d’abril de 2016 

LLISTA D'ASSISTENTS 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Yolanda Gil Saura 

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano 

Elena Grau Almero 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Juan Francisco Pardo Molero 

Anaclet Pons Pons 

Miguel Requena Jiménez 

Julian Sanz Hoya 

Amadeo Serra Desfilis 

Nuria Tabanera García 

Valentín Villaverde Bonilla 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

PAS 

Consuelo Mares García 

Elisa Palacios Sánchez 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

ESTUDIANTS 

Olga Calvo Martín 
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ANNEX 2 

PROPOSTA DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL (PLACES D’AJUDANT, PROFESSOR D’AJUDANT 

DOCTOR I PROFESSOR ASSOCIAT) PER AL CURS 2016-2017 

 

  



Annex 1/1   
 

  

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  
(PLACES D’AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PROFESSORAT ASSOCIAT) 

 

CURS 2016-2017 
 

(Aquesta comissió, única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents 
universitaris o professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d’estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places 
corresponents a figures contractuals per a les que s’exigisca aquest requisit. En cap cas no poden formar part d’una comissió més de dues o dos membres 
del mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels 
departaments d’alguna de les persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents). A les sessions de les comissions de 
selecció podrà assistir en qualitat d’observador/a una persona proposada per les seccions sindicals amb presència en la Mesa Negociadora. 
 

FACULTAT / ESCOLA 
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Facultat de Geografia i Història   
 

 
 
A)   Tres membres i llurs suplents proposats  per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present curs 
acadèmic: 
(La proposta de la Junta de Centre haurà de recaure en professorat pertanyent a àrees de coneixement adscrites als departaments del centre o professorat 
amb docència en el mateix)  

 
TITULARS 

 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Joan Bernabeu Aubán 

Departament: Prehistòria i Arqueologia 

Àrea de coneixement: Prehistòria 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Ivana Frasquet Miguel 

Departament: Història Contemporània 

Àrea de coneixement: Història Contemporània 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: Manuel Ruzafa 

Departament: Història Medieval 

Àrea de coneixement: Història Medieval 

 
 

SUPLENTS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Julia Salom Carrasco 

Departament: Geografia 

Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Angels Martí Bonafé 

Departament: Història de l’Art 

Àrea de coneixement: Història de l’Art 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: Jose Vicente Boscá Codina 

Departament: Historia de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita 

Àrea de coneixement: Ciències i Tècniques Historiogràfiques 

 
B)    Dos membres i llurs suplents,  per a cada concurs, designats pel consell de departament  a què està adscrita l’àrea de 
coneixement a què correspon la plaça convocada, entre el professorat d’aquesta.
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ANNEX 3 

BALANÇOS DEL PRESSUPOST DE LA FACULTAT 

 

 








