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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 6 de març de 2013 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 11:30 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Lluís Guia Marin, Enric Guinot 

Rodríguez, Jorge Hermosilla Pla, Emilio Iranzo García, Felipe Jerez Moliner, Antonio C. Ledo 

Caballero, Josep Montesinos Martínez, Pablo Pérez García, Laura Peris Bolta, Valentín 

Villaverde Bonilla. 

 

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 20 de desembre de 2012. 

 S'aprova l‘acta per assentiment. 

2 Informe de la Degana. 

 La Degana informa en relació als punts següents: 

1. Les jornades de vaga d’estudiants dels dies 27 i 28 de febrer varen 

transcórrer sense incidents, llevat de la realització d’unes pintades, fet davant el 

qual la Degana expressa la seua disconformitat, ja que el procés de neteja 

genera unes despeses considerables. El dia 28 el seguiment de la vaga arribà 

pràcticament a un 100% a la Facultat. 

2. Arran la publicació del document “Propuestas para la reforma y 

mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, el Rector 

demanà als centres, departaments y serveis l’elaboració d’informes per tal de 

mesurar-ne l’impacte i preparar un comunicat conjunt de tota la Universitat per 

al Claustre del proper 23 de març. El Deganat ha sol·licitat als Departaments el 

nomenament de representants per a la comissió del Centre, en la qual també 

participarà l’administradora en funcions, Amparo Juanes, com a representant 

del PAS, y representants d’estudiants designats des de l’AdR. 

3. Ha arribat la llista de professors acreditats a la Universitat de 

València amb la data d’acreditació, per tal d’establir-ne la prelació en la 

promoció, sempre dins la taxa de reposició fixada per al 2013. 
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4. Hom convocarà eleccions parcials a Junta de Facultat per cobrir la 

vacant deixada per Francisco Fuster Garcia al col·legi electoral de PDI en 

formació. 

5. S’ha rebut la notificació del pressupost d’ajudes per a laboratoris 

docents. La Degana explica que és intenció de l’equip deganal convertir l’aula F 

1.4. en laboratori docent per al Grau en Informació i Documentació. 

6. S’ha obert la convocatòria del programa “Millora i confort”. 

7. L’estudi arquitectònic encarregat per valorar les possibilitats de 

climatització de les aules de la Facultat està ja en execució. 

8. En relació al Consell de Govern del 26 de febrer de 2013, la Degana 

informa sobre els següents assumptes: 

i. El rector informà sobre la reunió mantinguda amb el Director 

General de Política universitària al voltant del mapa de títols. La 

idea del Director General es reduir el nombre de Màsters, però 

no el de Graus. 

ii. Hom aprovà un conveni del Vicerectorat d’Infraestructures amb 

la Generalitat Valenciana per a la centralització de la compra de 

paper. La Facultat mostrà el seu rebuig perquè afavoreix les 

grans empreses proveïdores en detriment de les petites i 

mitjanes empreses. 

iii. El Vicerector de cultura informà sobre els Premis Vicent Ventura, 

el conveni amb la Societat d’Estudis Castellonencs i la donació 

feta pel diari El País de la seua col·lecció de fotografies. 

iv. El Gerent anuncià una reducció general de les partides 

pressupostàries en un 30% per tal de mantenir els programes 

d’investigació i de beques pròpies de la Universitat. A més a 

més, informà que hom ha pogut renovar les pòlisses de crèdit i 

que la Conselleria no sols no respectarà el deute que té amb la 

Universitat, sinó que només es compromet a ingressar mes a 

mes l’import corresponent a les nòmines del personal. 

v. El pagament de les mensualitats addicionals degudes al personal 

funcionari de la Universitat s’ha ajornat sine die. 

vi. La Vicerectora de Professorat informà sobre el document 

Docentia, fonamental per a les acreditacions de professors i 

titulacions. La Universitat de València no sols és l´única 
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universitat espanyola que encara no l’ha posat en marxa, sinó 

que, a més a més, està totalment fora de termini, raó per la qual 

resulta imperativa la seua aprovació. 

vii. Hom ha introduït modificacions en les normes de préstec 

bibliotecari per als estudiants. S’ha incrementat el control 

d’accés a les biblioteques i es canviarà el règim de préstec de 

portàtils. 

viii. La Universitat de València ha signat un conveni de col·laboració 

amb diverses universitats de Corea i Ucraïna. 

3 Adhesió, si escau, a manifestos emesos en contra de la política educativa dels Governs 

central i autonòmic. 

Després d’una breu discussió sobre el document “Posicionament del Consell de 

Govern de la Universitat de València en relació a l’avantprojecte de llei orgànica de millora 

de qualitat de l’ensenyament”, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

 30 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

4 Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel Consell de Departament de Geografia 

en relació a l’adscripció a l’àrea de Geografia Física de les assignatures “Hidrologia 

continental i marina” i “Ordenació del territori” del Grau en Ciències Ambientals. 

La Degana explica que el Grau en Ciències Ambientals està adscrit a la Facultat de 

Ciències Biològiques, però, sent un títol multidisciplinari, a la CAT hi ha presència de totes 

les àrees de coneixement implicades en la docència. Com que els criteris d’OCA demanaven 

l’adscripció de la docència a les àrees que tingueren menys d’un 75% de càrrega docent, el 

Departament de Geologia demanà assumir la docència de les esmentades assignatures. En 

una votació secreta molt ajustada, la CAT rebutjà la petició i mantingué l’adscripció de les 

assignatures a l’àrea de Geografia Física, Anàlisi geogràfica regional i Geografia Humana. 

Tanmateix, la Junta de Facultat de Ciències Biològiques modificà la proposta d’OCA feta a la 

CAT i assignà la totalitat de la docència de l’assignatura “Hidrologia continental i marina” a 

l’àrea de Geologia i dividí l’adscripció de l’assignatura “Ordenació del territori” al 50% entre 

les àrees de Geologia i de Geografia Física. 
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El Departament de Geografia remeté un escrit a la Vicerectora de Professorat 

mostrant la seua insatisfacció per aquesta decisió. Tot seguit, la Vicerectora convocà una 

reunió amb les parts implicades, on insistí en la necessària independència de la CAT per a 

l’organització de la docència i en el fet que la càrrega docent de l’àrea de Geografia Física 

també és bastant baixa. Nogensmenys, en una reunió celebrada avui 6 de març, la 

Vicerectora ha presentat un informe demanat a l’assessoria jurídica de la Universitat, que 

determina que l’òrgan responsable de l’organització docent és la Junta de Centre, que té 

potestat per modificar les propostes de la CAT, que no són, doncs, vinculants.  

S’obri un torn de paraula: 

La professora Ana Camarasa indica que sembla una maniobra planificada, ja que la 

Junta es reuní al dia següent de la reunió de la CAT, de manera que no hi hagué temps 

suficient per a la discussió. 

La professora Mª José López apunta que l’informe de l’assessoria jurídica és 

preocupant perquè qüestiona el treball de les CATs. 

El professor Amadeo Serra exposa que la Vicerectora ha evacuat la decisió a 

l’assessoria jurídica sense assumir-ne el seu deure. Indica, a més, que les responsabilitats de 

les CATs i de les Juntes són diferents i que les seus composicions, són, en conseqüència, 

també distintes. 

La professora Mª José López considera que es tracta d’una qüestió acadèmica, 

motiu pel qual el Vicerectorat d’Estudis i Política lingüística deuria opinar sobre l’assumpte. 

La Degana proposa que el Departament de Geografia demane un informe jurídic 

independent. Indica que es tracta d’un problema molt greu que pot dur a una actitud 

corporativista per part de les Juntes de Centre. 

El professor Francisco Gimeno apunta que la situació d’indefensió en què es troben 

les àrees afectades en la docència del Grau en Ciències Ambientals es produeix igualment 

en el cas d’altres titulacions, com ara les àrees externes a la Facultat de Geografia i Història 

que imparteixen assignatures al Grau en Informació i Documentació. 

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

 30 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 

5 Anàlisi de la problemàtica relativa a la gravació de les classes a les aules sense permís del 

professor. 

La Degana explica que aquest punt fou incorporat a l’ordre del dia per una petició 

feta arribar pel Departament d’Història Medieval, però, com que no hi ha cap professor 

d’aquest Departament, hom no pot saber la raó d’aquesta sol·licitud. Indica que la 

col·locació d’aparells inhibidors de freqüència és cara i pot afectar l’espai d’altres aules on 

no hi ha necessitat ni voluntat d’anular el senyal wifi o de telefonia mòbil. 

S’obri un torn de paraula: 

L’estudiant Josep Bisbal indica que no hi ha possibilitats reals per part dels 

professors de controlar la gravació de les classes amb dispositius electrònics i que és 

factible la gravació sense necessitat d’una connexió sense fils. 

La Secretària informa que les classes dels professors estan protegides per la Llei de 

propietat intel·lectual, el text refós de la qual fou publicat al BOE de 22 d’abril de 1996, de 

manera que la seua gravació i difusió poden ésser objecte de persecució penal. 

El professor Ferran Archilés indica que convé que els estudiants n’estiguen 

assabentats per tal d’evitar conflictes. 

La Degana proposa la col·locació a les aules de cartells informatius, de manera que 

els estudiants tinguen coneixement de les possibles repercussions de la gravació, 

reproducció i difusió no autoritzada de les classes. 

6 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en les Comissions de 

selecció del professorat contractat per al curs 2013-14. 

La Degana presenta les propostes que figuren a continuació: 

a) Places de professorat contractat amb caràcter indefinit 

Titulars: 

Vocal 1º  Francisca Segura Beltrán, del Departament de Geografia 

Vocal 2º Juan Francisco Pardo Molero, del Departament d’Història 

Moderna 

Suplents: 
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Vocal 1º  Antonio C. Ledo Caballero, del Departament d’Història de 

l’Antiguitat i de la Cultura Escrita 

Vocal 2º Yolanda Gil Saura, del Departament d’Història de l’Art 

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

 29 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

b) Personal contractat amb caràcter temporal 

Titulars: 

Vocal 1º  Mª José López García, del Departament de Geografia 

Vocal 2º Teresa Canet Aparisi, del Departament d’Història Moderna 

Vocal 3º Rafael Gil Salinas, del Departament d’Història de l’Art 

Suplents: 

Vocal 1º  Miguel Requena Jiménez, del Departament d’Història de 

l’Antiguitat i de la Cultura escrita 

Vocal 2º Elena Grau Almero, del Departament de Prehistòria i 

Arqueologia 

Vocal 3º Julián Sanz Hoya, del Departament d’Història Contemporània 

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

 29 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

7 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en el Consell de 

Redacció de Saitabi. 

Tot i que no hi ha encara una comunicació oficial per part de l’àrea de Geografia 

Física, es presenta la proposta següent: 
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Arqueologia     José Pérez Ballester 

Prehistòria     Teresa Orozco Kölher 

Hª de l’Art     Josep Montesinos Martínez  

Anàlisi Geogràfica Regional   Mª Dolores Pitarch Garrido 

Geografia Física    Mª José López García 

Geografia Humana    Mª Jesús Miranda Montero 

Hª Contemporània    Francisco Javier Navarro Navarro 

Hª Moderna     Mónica Bolufer Peruga 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques  Josepa Cortés Escrivà 

Hª Antiga     Carmen Alfaro Giner 

Hª Medieval     Mateu Rodrigo Lizondo 

     (suplent) Enrique Cruselles Gómez 

La Degana explica que no és preceptiu el nomenament de suplents, sinó que, en cas 

que el representant no puga acudir a la reunió, pot designar-ne un substitut. 

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

 28 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

8 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 

Coordinació Acadèmica del Màster en Patrimoni cultural: Identificació, anàlisi i gestió. 

La Degana explica que, a causa de la jubilació de l’administradora, Julia Barceló 

Sempere, cal substituir-la en la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en Patrimoni 

cultural: Identificació, anàlisi i gestió per l’administradora en funcions, Amparo Juanes 

Castillo. 

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

 28 vots a favor 

 0 en contra 
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 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

9 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 

Coordinació Acadèmica del Doctorat en Patrimoni cultural. 

La Degana explica que, igualment, a causa de la jubilació de l’administradora, Julia 

Barceló Sempere, cal substituir-la en la Comissió de Coordinació Acadèmica del Doctorat en 

Patrimoni cultural per l’administradora en funcions, Amparo Juanes Castillo. 

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

 28 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

10 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 

Revisió de qualificacions. 

La Degana presenta la proposta següent: 

President/a: Degana o persona en qui delegue 

Enrique Cruselles Gómez, del Departament d’Història Medieval 

Julián Sanz Hoya, del Departament d’Història Contemporània 

Mónica Bolufer Peruga, del Departament d’Història Moderna 

Emilio Iranzo García, del Departament de Geografia 

Elena Grau Almero, del Departament de Prehistòria i Arqueologia 

Fernando Pingarrón-Essain, del Departament d’Història de l’Art 

Antonio C. Ledo Caballero, del Departament d’Història de l’Antiguitat i de la 

Cultura Escrita 

Estudiants: 

El/la Delegat/ada d’estudiants 

1 estudiant del grup de l’assignatura a la que pertany la qualificació 

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

 28 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

11 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en el Tribunal 

qualificador de les proves d’aptitud per a l’Homologació de Títols Estrangers. 

La Degana presenta la proposta següent: 

HISTÒRIA: (un professor per departament) 

Prehistòria i Arqueologia: 

Carlos Gómez Bellard (titular) (President) 

Consuelo Mata Parreño (suplent) 

Història de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita:  

Antonio C. Ledo Caballero (titular) 

Gonzalo Fernández Hernández (suplent) 

 Història Medieval:  

Josep Torró Abad (titular) 

Mª Rosa Muñoz Pomer (suplent) 

Història Moderna:  

Amparo Felipo Orts (titular) 

Telesforo Hernández Sempere (suplent) 

Història Contemporània:  

Aurora Bosch Sánchez (titular)  

Carmen García Monerris (suplent) 

HISTÒRIA DE L’ART: (dos professors del Departament d’Història de l’Art, 

dos professors de les àrees d’Història que impartisquen docència en Història de 

l’Art, un professor de la resta d’àrees de coneixement (Estètica i Música) 
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Departament d’Història de l’Art: 

José Martín Martínez (titular) President  

Inmaculada Aguilar Civera (titular) 

José Luís Alcaide Delgado (suplent) 

Ester Alba Pagán (suplent) 

Titulació d’Història: 

Teresa Orozco Köhler (titular) 

Alicia Yanini Montes (titular) 

Antonio C. Ledo Caballero (suplent) 

Jorge A. Catalá Sanz (suplent) 

Àrea d’Estètica i Àrea de Música: 

Vicente Galbis López  

GEOGRAFIA (fins a dos professors per àrea) 

Anàlisi Geogràfica Regional: 

Juan Piqueras Haba (titular) President  

Mª Dolores Pitarch Garrido (suplent) 

Geografia Física: 

Adolfo Calvo Cases (titular) 

Pilar Carmona González (titular) 

Artemi Cerdá Bolinches (suplent)  

Ana Mª Camarasa Belmonte (suplent) 

Geografia Humana:  

Juan Miguel Albertos Puebla (titular)  

Josep Vicent Boira Maiques (titular)  

Mª Jesús Miranda Montero (suplent) 

Emilio Iranzo García (suplent) 
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BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ (dos professors del Departament 

d’Història de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita (àrea de Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques, un professor del Departament d’Història de la Ciència i 

Documentació, un professor del Departament d’Informàtica, un professor d’Història 

de l’Art o Geografia). 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques: 

Francisco M. Gimeno Blay (titular) President 

Vicent Pons Alós (titular) 

Mª Milagros Cárcel Ortí (suplent) 

Josepa Cortés Escrivà (suplent) 

Història de la Ciència i Documentació: 

Aurora González Teruel (titular) 

Mª José Baguena Cervellera (suplent)  

Informàtica: 

Ariadna Fuertes Seder (titular)  

Ramón Cirilo Gimeno (suplent) 

Història de l’Art i Geografia: 

Geografia: Josep Vicent Boira Maiques (titular) 

Història de l’Art: Yolanda Gil Saura (suplent)  

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

 27 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

12 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants en la Comissió de 

proposició de Premis Extraordinaris de Diplomatura i Llicenciatura. 

La Degana presenta la proposta següent: 

Presidenta: Mª Luz Mandingorra Llavata, Secretària de la Facultat 
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Geografia: Ana Mª Camarasa Belmonte 

Història de l’Art: Felipe Jerez Moliner 

Història: Elena Grau Almero 

Informació i Documentació: Mª Milagros Cárcel Orti  

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

 27 vots a favor 

 0 en contra 

 0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

13 Proposta i aprovació, si escau, del Calendari acadèmic per al curs 2013-2014. 

La Degana explica que la Junta només ha de decidir en relació a dues qüestions 

a. la data corresponent a la festa pròpia del Centre. 

b. la utilització o no del període optatiu d’exàmens (16 al 20 de juny). La 

Vicedegana d’Estudis, Núria Tabanera, proposa la utilització d’aquesta 

setmana addicional per tal de distribuir millor les dates dels exàmens. 

Després d’una breu discussió es proposen com a possibles dates per a la celebració 

de la festa pròpia del Centre el 5 de desembre de 2013 i el 2 de maig de 2014. 

Tot seguit, es procedeix a les votacions, amb els resultats que segueixen: 

Per a la data corresponent a la festa pròpia del Centre: 

 7 vots a favor del 2 de maig de 2014 

 8 vots a favor del 5 de desembre de 2013 

 12 abstencions 

S’aprova fixar la data corresponent a la festa pròpia del Centre el 5 de desembre de 

2013 per majoria. 

Per a la utilització del període optatiu d’exàmens: 

 24 vots a favor  

 3 abstencions 

S’aprova la proposta per majoria. 
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14 Assumptes de tràmit. 

No hi ha. 

15 Torn obert de paraula. 

El professor Francisco Gimeno demana que s’evite la programació d’activitats 

complementàries d’assistència obligatòria per als estudiants en franges horàries en què 

tenen classe d’altres assignatures. Explica que alguns estudiants li han indicat que no 

podien assistir a la classe d’eixe matí en l’assignatura optativa que imparteix al 4t curs del 

Grau en Història, perquè no podien faltar a un cicle de conferències. 

La Degana explica que eixa coincidència és el resultat d’una manca de coordinació i 

que es vetllarà per impedir que es torne a produir. 

I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:30 hores, de la qual, 

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

 

 

 

 

       Vist-i-plau 

 

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 

6 DE MARÇ DE 2013 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

Equip deganal: 

Ester Alba Pagán 

Jorge Catalá Sanz 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Nuria Tabanera García 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Professorat amb vinculació permanent: 

Cristina Aldana Nácher 

Ferran Arasa Gil 

Luís Arciniega García 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Encarna García Monerris 

Francisco M. Gimeno Blay 

José Luís Jiménez Salvador 

Mª José López García 

Francisco Javier Navarro Navarro 

Alejandro Pérez Cueva 

Amadeo Serra Desfilis 

Professorat sense vinculació permanent: 

Ferran Archilés Cardona 

Jaime Escribano Pizarro 

Ivana Frasquet Miguel 

Personal d'administració i serveis: 

Vicente Cervera García 

Mª Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 
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Manuel Tamarit Marí 

Estudiants: 

Manel Bernete Navarro 

José Francisco Bisbal Chinesta 

Javier Bocero Martín 

Mª Lucrècia Centelles Fullana 

Felipe Dapoza Gutiérrez 

Miguel Enrique Fajardo Marín 

Andoni León Sáenz 

Ismael Navarro Puchau 

 


