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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 23 de maig de 2018 

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 Náchern, Miguel 
Requena Jiménez, Marta García Carrión, María Nieves Julia Gómez Manzano, Josep Vicó 
Crespo y Julián Mota Daza. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 18 d’abril de 2018.

S’aprova per assentiment. 

2. Informe del Degà.

El Degà va començar el seu informe comunicant que ja està disponible a la web de la 
Facultat el nou Reglament del Centre, a les novetats del qual va fer breu esment. 
Seguidament va fer un breu repàs de l’activitat de l’equip deganal, i de la seua pròpia, 
especialment de les reunions tingudes amb responsables de diverses àrees, com ara dels 
laboratoris de la Facultat, o de Relacions Internacionals, etc. Així mateix recordà els 
presents els diferents concursos de places de professorat que es celebraran als pròxims 
mesos.  

En un altre orde de coses, el Degà es va fer ressò de la celebració de la primera 
Tertúlia a la Facultat, dedicada en aquest cas al cinema Metropol, amb participació de 
destacats experts en Patrimoni. En la mateixa línea, recordà que la setmana anterior a la 
Junta van tenir lloc les Jornades Informatives de Postgrau, al vestíbul de la Facultat, amb 
una bona acollida entre els estudiants.  
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Seguidament el Degà va informar als presents de la preparació, impulsat pel Màster 
de Patrimoni, d’un curs destinat a membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat 
amb la finalitat de millorar llur formació en qüestions relacionades amb el Patrimoni. 

Finalment, el Degà informà sobre la seua recent reunió amb el Vicerrector de 
Professorat, que es va mostrar receptiu al les propostes de subgrups d’Història de la Corona 
d’Aragó i La Península Ibèrica a l’Edat Mitjana; i d’altres assumptes diversos, com ara la 
l’arribada a la Facultat de la documentació que conformarà l’Arxiu de Disseny, la introducció 
de menús vegans a la cafeteria del Centre, la celebració de diferents actes de graduació de 
l’alumnat de la casa, o la assignació de data per a la festa pròpia de la Facultat del curs 
vinent, que serà, per a tot el campus, el dia 2 de novembre. I va concloure el seu informe 
donant la benvinguda, com a nous membres del PAS del Centre, a Ricardo Romero a la 
Secretaria i a Alicia Llopis a la Consergeria. 

Arribats a aquest punt es va obrir un primer torn de paraula, que va ser aprofitat pel 
Director del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques per a 
preguntar pel darrer Consell de Govern; en resposta, el Degà va donar compte dels 
assumptes que hi foren tractats, especialment d’índole pressupostària, i de la seua protesta 
sobre com l’aplicació de criteris d’experimentalitat a la distribució de pressupostos als 
centres perjudica a la nostra Facultat. Així mateix el Prof. Sanz Hoya es va interessar per la 
possibilitat d’ampliar el nombre de suplents a les comissions de contractació de professorat 
ajudant doctor (sobre la qual possibilitat se li respon que es consultarà la normativa), i Enric 
Guinot va recordar la conveniència de comptar amb suport jurídic a eixes comissions, suport 
que, segons el Director del Departament d’Història de l’Art va explicar, ha estat sol·licitat al 
Vicerrector, i que està pendent de resolució. A propòsit del nombre de suplents. 

3. Proposta i aprovació, si escau, de les sol·licituds de laboratoris docents per al curs  2018-
2019. 

El Vicedegà d’Economia va explicar els criteris i la proposta de distribució (Annex 2), 
que va ser aprovada per assentiment. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi en la composició de la CCA del Màster
Universitari Història de la Formació del Món Occidental. 

Explicada pel Degà la proposta, consistent en la substitució del Prof. Seguí Marco 
per la Profª Mateo Donet, va ser aprovada per unanimitat. 
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5. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi en la composició de la CCA del M.U.
Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió. 

Explicada pel Degà la proposta, consistent en la incorporació de la Prof. Alba Pagán, 
va ser aprovada per unanimitat. 

6.Adhesió, si escau, a la proposta del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques de nomenament com a doctor honoris causa per la UV del Prof. Roger 
Chartier. 

El Degà va cedir la paraula al Prof. Gimeno Blay, que, en nom de dit Departament, va 
fer un breu però complet i contundent recorregut per la trajectòria intel·lectual i acadèmica 
del Prof. Chartier, subratllant les seues valuoses aportacions a diferents camps 
d’investigació històrica, relacionats amb la història social, cultural, del llibre, de la lectura, 
etc. (com queda reflectit a l’Annex 3). Finalitzat el seu parlament, el Director del 
Departament d’Història Contemporània informà de la adhesió unànime, hores avant, del 
Consell de dit Departament, a la proposta. Finalment, sotmesa a votació, la proposta va ser 
aprovada per unanimitat. 

7. Aprovació, si escau, de la renovació de membres del Consell de la revista Saitabi.

El Degà va cedir la paraula al Secretari de la Facultat, que va explicar els canvis al si 
del Consell de Redacció de Saitabi. En primer lloc, el Prof. Josep Montesinos, atesa la seua 
elecció a Degà, deixa de ser representant d’Història de l’Art per a assumir la Direcció de la 
revista. Així mateix, el Prof. Iranzo Garcia, actualment Vicedegà de Cultura, deixa la 
representació del àrea de Geografia Humana, que assumeix la Prof. Pitarch Garrido. I, 
finalment, la representació de l’àrea d’Història Antiga, passa a ser assumida per la Prof. 
Mateo Donet, en substitució del Prof. Benedito Nuez. 

8. Aprovació, si escau, de la renovació parcial de la Comissió de Revisió de Qualificacions.

La proposta, explicada pel Degà, consisteix a la substitució, com a representant 
d’Història Contemporània, de la Prof. García Carrión, que, com a Vicedegana d’Estudis, 
passa a presidir dita comissió, pel Prof. Francisco Fuster. La proposta fou aprovada per 
unanimitat. 
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9. Aprovació, si escau, de recolzament a la moció de suport del dret civil valencià, després
de les sentències del Tribunal Constitucional. 

El Degà va explicar el contingut de la proposta, que es basa en el document que li 
feu arribar el President de l’Associació de Juristes Valencians, que consisteix en la petició 
d’aprovació d’una moció semblant a la presentada a diversos municipis valencians a 
propòsit de les facultats legislatives de la Comunitat Autònoma en matèria de Dret Civil 
(Annex 4). S’obrí un torn de paraula, al qual intervingueren, principalment, els Profs. Pérez 
García y García-Oliver, defensant diversos punts de vista sobre la iniciativa i el document. 
Després del debat (al que s’hi incorporaren altres membres de la Junta) es procedí a la 
votació, amb el resultat de 20 vots favorables a la proposta, 5 abstencions i ningú en contra. 
La proposta va ser aprovada. 

10. Assumptes de tràmit.

No n’hi ha. 

13. Torn obert de paraula.

El Director del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques, va prendre la paraula per informar sobre el desconcert generat pels no 
sempre clars de la Direcció General d’Investigació per a concedir projectes, deixant els 
equips d’investigació sense garanties. En el mateix sentit es va manifestar la Profª García 
Monerris. En relació a aquest assumpte, el Degà anuncià que convocarà pròximament una 
reunió. I, finalment, l’investigador en formació Chismol Muñoz-Caravaca va expressar la 
seua satisfacció perquè la nota de tall per a accedir a les beques per a estudiants a tornat al 
5; en el mateix sentit, apel·là a la solidaritat interestamental de Junta i de l’equip deganal, 
per a minimitzar les negatives conseqüències de la crisi econòmica sobre l’estudiantat, 
especialment per causa de les taxes de Màster. En resposta, el Degà va subratllar el 
recolzament del Centre als estudiants, i va recordar que fixar les taxes correspon a la 
Conselleria- 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:15, de 
la qual, com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau del Degà, estenc la present acta. 

Vist-i-plau 

El Secretari El Degà 

Juan Francisco Pardo Molero  Josep Montesinos Martínez 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

23 de maig de 2018 

LLISTA D'ASSISTENTS 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

J. Emili Aura Tortosa 

Ana María Camarasa Belmonte 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

María José Estrela Navarro 

Ivana Frasquet Miguel 

Ferran Garcia-Oliver Garcia 

Encarna García Monerris 

Yolanda Gil Saura 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

María José López García 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Josep Montesinos Martínez 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Julián Sanz Hoya 

Marisa Vázquez de Agredos Pascual 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Sergi Doménech Garcia 

Emilio Iranzo García 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

Guillermo Chismol Muñoz-Caravaca 

 

PAS 

Consuelo Mares García 

Mª José Miguel Jarque 

Lucía Rojo Iranzo 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

 

ESTUDIANTS 

Néstor Beltrán Manjón 
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ANNEX 2 
PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL•LICITUDS DE LABORATORIS DOCENTS 

PER AL CURS  2018-2019 
  



 

 

                   Equipament de laboratoris docents 2018 

                  Distribució aprovada per la Junta de Facultat de 23 de maig de 2018 

 

 

Moon- liners 1 i 2 
 

890,26 Dep. Prehistòria, 
Arqueol i H. Antiga  

GPSs Garmin Etrex Touch 35  
  

1.495,00 Dep. Prehistòria, 
Arqueol i H. Antiga 

Ordinador LENOVO i3   
  

473,35 Dep. Prehistòria, 
Arqueol i H. Antiga 

Reproduccions facsimilars   
 

850,00 Dep. Hist. Medieval 
i CC.TT.HH. 

Lámpara CTS, iluminador led i espàtula 
  

1.334,03 Dep. Hist. de l’Art 

Balança analìtica   
  

1.305,84 
 

Dep. Hist. de l’Art 

Agitador magnètic    
 

241,75 Dep. Hist. de l’Art 

Portátil HP  y portátil Billow 738,10 
 

Dep. Hist. Moderna 
i Contemporània 

Ordinadors ATX i3 1.255,98 
 

Dep. Hist. Moderna 
i Contemporània 

Adaptadors P/4 flascons 1000 CC 255,92 
 

Dep. Geografia 

TOTAL 
 

8.840,23  
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ANNEX 3  

ADHESIÓ, SI ESCAU, A LA PROPOSTA DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA MEDIEVAL I 
CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES DE NOMENAMENT COM A DOCTOR 

HONORIS CAUSA PER LA UV DEL PROF. ROGER CHARTIER 
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ANNEX 4  
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECOLZAMENT A LA MOCIÓ DE SUPORT DEL DRET CIVIL 

VALENCIÀ, DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  






