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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 5 de febrer de 2018 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 10:00 en segona convocatòria 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència María José López García i Inés 
Vicens Asencio. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 19 de desembre de 2017.  

 S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana comença el seu informe expressant el seu condol (al qual s’uneixen els 
assistents) per la defunció de la mare del Prof. Vicent Martínez, circumstància que ha 
obligat a suspendre l’acte de presentació de candidatures a rector. Seguidament, la Degana 
va informar del calendari del procés d’eleccions a rector/rectora, expressant els seus millors 
desitjos per a les tres candidatures que es proclamaran pròximament.  

 A continuació la Degana informa de la celebració de l’acte d’homenatge als 
professors jubilats, que tindrà lloc el pròxim 1 de març. Els professors convidats són Isabel 
Morant (recentment guardonada amb la medalla de la Universitat) i Salvador Albiñana, del 
Departament d’Història Moderna i Contemporània, i Inmaculada Aguilar, del Departament 
d’Història de l’Art. La Degana expressa el seu agraïment a dits professors per el seu treball 
de tants anys en tasques docents, investigadores i de gestió. 

 Finalment, la Degana cedeix la paraula al Vicedegà de Cultura, per a què informe 
sobre les diferents activitats culturals del Centre, com ara les exposicions i cursos sobre la 
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Shoa i la Memòria Històrica, la celebració del Congrés Mons Imaginats, que compta amb una 
alta participació, o la conferència que pronunciarà el Prof. Ángel Viñas; de totes les quals 
coses, el personal en té completa informació en la programació cultural de la Facultat.  

  

3. Proposta i aprovació, si escau, de la comissió de professorat contractat indefinit curs 
2018-2019.  

Llegida la proposta (Annex 2), va ser aprovada per unanimitat. 

 

4. Proposta i aprovació, si escau, dels membres dels tribunals de places vacants de cossos 
docents universitaris. 

 Llegida la proposta (Annex 3), va ser aprovada per unanimitat. 

 

5. Proposta i aprovació, si escau, de modificació del Reglament de Règim Intern del Centre. 

 La Degana va aclarir que la modificació del Reglament es conseqüència de la seua 
necessària adaptació als Estatuts vigents; per a explicar els detalls de dita modificació, va 
cedir la paraula al Administrador del Centre, que va insistir en la necessitat d’adaptar el 
Reglament als Estatuts, i va explicar que les modificacions afecten sobretot a qüestions 
com els percentatges de representació dels diferents col·lectius a la Junta de Centre, o 
detalls dels processos electorals per a Junta o degà/degana. La proposta (Annex 4), que 
prèviament havia estat distribuïda als membres de la Junta, va ser aprovada per unanimitat. 

 

6. Proposta i aprovació, si escau, de l’informe de protecció patrimonial del taller artesà de la 
família March en la ciutat de València. 

 La Degana va cedir la paraula al Director del Departament d’Història de l’Art i al Prof. 
Josep Montesinos, que van explicar els detalls de l’informe, així com la singularitat, a la 
ciutat de València, del espai que es pretén protegir, el seu interès històric i patrimonial i el 
risc que corre sense protecció. Es va obrir un debat, amb les intervencions del Director del 
Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, i dels Profs. Julián 
Sanz, Yolanda Gil i Sergi Doménech, a propòsit de la conveniència de establir procediments i 
protocols per a l’elaboració d’informes d’aquest tipus. Finalment es va procedir a la votació 
i la proposta (Annex 5) va ser aprovada per unanimitat. 
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7. Proposta i aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la Facultat de Geografia i 
Història i la Massey University. 

 Amb acord de tots els presents, es va incorporar al present punt proposta de 
conveni amb la Universitat de Sant Petersburg. Explicades ambdues propostes pels seus 
responsables, la Vicedegana d’Economia (Maseey University) y el Prof. Francisco Javier 
Navarro (Universitat de Sant Petersburg) (Annex 6) la proposta va ser aprovada per 
unanimitat. 

 

8. Proposta de presentació de candidatura al Premio de Historia Órdenes Españolas 2018. 

 Le Degana va explicar que, a proposta del Comitè per la concessió del Premio de 
Historia Órdenes Españolas, dirigida a ella mateixa, l’equip deganal va decidir proposar a 
aquesta Junta que la Facultat presente la candidatura del Prof. Bernard Vincent, de l’EHESS 
de París, per a dit premi. Le Degana va cedir la paraula al Secretari, que, resumint la 
proposta de candidatura elaborada a tal efecte, va recordar als presents els rellevants 
mèrits del Prof. Bernard Vincent, relatius a la investigació i difusió de la història i cultura 
d’Espanya i dels països hispànics, plasmats en una extensa obra, una àmplia tasca 
d’ensenyament i divulgació i un notori magisteri entre universitaris de diferents països 
europeus i americans. La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 

9. Assumptes de tràmit. 

 No n’hi ha. 

 

10. Torn obert de paraula. 

 La Degana va aprofitar aquest punt per a fer-se ressò del fet que l’estudiant 
beneficiari d’una beca Erasmus de major edat a tota Europa, Miguel Castillo, estudiant del 
Grau d’Història, pertany a aquesta Facultat. La Degana es va felicitar d’aquesta 
circumstància, reconeixent, en nom de la Facultat, el mèrit de l’estudiant, i el paper del 
Vicedegà de Cultura, que va animar a l’estudiant a presentar la seua candidatura al 
Programa Erasmus. 

 En altre orde de coses, el Director del Departament d’Història Medieval i Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques comunicà a la Junta que el seu Departament ha emès una 
declaració a propòsit de la decisió del Govern d’Aragó de retirar llibres de text 
d’ensenyament secundari que contenen l’expressió “Corona catalano-aragonesa”, palesant 
la seua inquietud al respecte.   



 

4 
 

 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11:35, 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 ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

5 de febrer de 2018 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

J. Emili Aura Tortosa 

Ana María Camarasa Belmonte 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Yolanda Gil Saura 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Josep Montesinos Martínez 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Miguel Requena Jiménez 

Julián Sanz Hoya 

Nuria Tabanera García 

Marisa Vázquez de Agredos Pascual 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Sergi Doménech Garcia 

Marta García Carrión 
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Emilio Iranzo García 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

 

PAS 

María Nieves Julia Gómez-Manzano 

Consuelo Mares García 

Mª José Miguel Jarque 

Lucía Rojo Iranzo 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

 

ESTUDIANTS 

Víctor Baldó Forner 

Emili Barber i Ferri 

María Caselles Herreros 

Lidia Escrivá Sala 

Damià Miralles Sapiña 

Jordi Ortiz Gisbert  
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ANNEX 2 

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMISSIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT 
INDEFINIT CURS 2018-2019 
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ANNEX 3  

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS MEMBRES DELS TRIBUNALS DE PLACES 
VACANTS DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS 

  



                                                         CURS 2017-2018                                               Annex 1   

  

 
PROPOSTA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ 

PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  
 

Aquesta comissió, única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplent, funcionaris dels cossos docents universitaris o 
professorat contractat doctor. El rector designarà dos o dues membres i llurs suplents entre una proposta de quatre noms formulada per la Junta de Centre. 

 
FACULTAT / ESCOLA 

 
 

4 
Facultat de Geografia i Història 

 
 

 
A)   Dos professors 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. 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: Juan Francisco Pardo Molero 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història Moderna 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Nuria Tabanera García 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història Contemporània 

 
 
 
 

SUPLENTS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Antonio Carlos Ledo Caballero 

Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga 

Àrea de coneixement: Història Antiga 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Mª Luisa Vazquez de Agredos  Pascual 

Departament: Història de l’Art 

Àrea de coneixement: Història de l’Art 

 



                                                         CURS 2017 - 2018                                           Annex 2     

  

 
PROPOSTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ 

PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
 
 
Nº de plaça: 6641 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C. Curs: 2017 - 2018 
Àrea de coneixement: 695 Prehistòria 
Departament: 360 Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga 
Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 
Centre adscripció plaça: 4 Facultat de Geografia i Història 

 
 

B) La JUNTA DE CENTRE, d'acord amb l’article 17.3 del Reglament de Selecció proposa, com a membres de la mateixa 
àrea de coneixement o en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’annex IV del Reglament de Selecció del personal 
docent i investigador, i  aliens a la Universitat de València, als següents vocals, titular i suplent: 
 
 

 
 
 
 
VOCAL 3ª  
TITULAR 
 
 

 
Nom i Cognoms:  Miquel Molist Montaña 
 
Cos docent:   Catedràtic 
 
Àrea de coneixement: Prehistòria 
 
Universitat  Autònoma de Barcelona 
 

 
 

 
 
 
VOCAL 3ª  
SUPLENT 
 
 

 
Nom i Cognoms:  Francisco Javier Jover Maestre 
 
Cos docent:  Professor Titular 
 
Àrea de coneixement:  Prehistòria 
 
Universitat d’Alacant 
 

 
 

 
 
 
València, a 5 de febrer de 2018 
 
 
 
 
 
 
Signat: Juan Francisco Pardo Molero 
 
 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
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ANNEX 4  

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE 

  



 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA  
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 
 
PREÀMBUL 
 
Els estudis de Geografia i Història s’iniciaren a la ciutat de València dins l’àmbit de la 
vella Facultat de Filosofia i Lletres, on precisament la branca més antiga i fonamental 
durant el segle XX fou la d’Història. L’any 1978, en subdividir-se en altres tres de 
noves la dita vella Facultat, es creà la Facultat de Geografia i Història, responsable de la 
titulació homònima. Arran de la reforma de 1991, la llicenciatura de Geografia i 
Història es va reconvertir en tres noves: Història, Història de l’Art i Geografia, els plans 
d’estudis de les quals s’aprovaren el 1993. Poc després es va afegir la diplomatura de 
Biblioteconomia i Documentació. L’any 2000 la Facultat va aprovar nous plans 
d’estudis per a totes quatre titulacions. En el marc de l’anomenat Procés de Bolonya que 
tenia com a objectiu l'establiment d’un Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i 
d’acord amb la nova organització dels ensenyaments universitaris, que impulsava un 
canvi en les metodologies docents, i centrava l’objectiu en el procés d’aprenentatge de 
l’estudiant, a partir del curs 2010‐2011 es van implantar els estudis de grau en 
Geografia i Medi Ambient, en Història, en Història de l’Art i en Informació i 
Documentació. A més a més, la Facultat és l’òrgan responsable dels ensenyaments 
oficials de Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió i de Màster en 
Història de la Formació del Món Occidental, i organitza el Programa de Doctorat en 
Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna. 
 
Article 1 
La denominació oficial del centre és Facultat de Geografia i Història. 
 
TÍTOL PRIMER 
 
DE LES FUNCIONS DE LA FACULTAT 
 
Article 2 
1. La Facultat de Geografia i Història és l’encarregada de l’organització dels 
ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a 
l’obtenció dels títols de grau següents: Graduat o Graduada en Geografia i Medi 
Ambient, Graduat o Graduada en Història, Graduat o Graduada en Historia de l’Art i 
Graduat o Graduada en Informació i Documentació, així com la de tots aquells estudis 
que la legislació vigent li permeta. Així mateix, el centre vetlla per la qualitat dels 
estudis que organitza. 
2. Hom considera membres del centre tot el personal docent i investigador adscrit al 
centre i tot el personal d’administració i serveis adscrit al centre o als departaments 
adscrits, així com també els i les estudiants matriculats a qualsevol titulació organitzada 
pel centre. 
 
Article 3 
Són funcions de la Facultat: 
a) Proposar la implantació de noves titulacions. 



b) Emetre informe sobre les propostes de plans d’estudis que conduesquen a l’obtenció 
de les diverses titulacions. 
c) Organitzar la docència, coordinar-la i supervisar-la d’acord amb els plans d’estudis 
per mitjà de les comissions acadèmiques de títol.  
d) Aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística, 
especialment les que es relacionen amb l’elaboració de les propostes d’organització del 
curs acadèmic. 
e) Promoure activitats culturals i d’extensió universitària. 
f) Promoure iniciatives i aplicar mesures que milloren la qualitat dels diversos 
ensenyaments i serveis prestats per la Facultat. 
g) Elegir els representants de la Facultat en les comissions de la Universitat. 
h) Facilitar els mitjans materials necessaris per a la formació del personal vinculat a la 
Facultat. 
i) Dur a terme les activitats de col·laboració de la Universitat de València amb 
organismes públics o privats en tot allò que afecte la Facultat. 
j) Administrar l’assignació pressupostària de la Facultat i controlar els seus propis 
serveis. 
k) Realitzar la gestió administrativa necessària perquè les funcions anteriors puguen 
portar-se a terme. 
l) Qualssevol altres que els puguen atribuir els Estatuts i altres disposicions vigents. 
 
 
TÍTOL SEGON 
 
DELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 
 
Article 4 
Els òrgans de la Facultat de Geografia i Història són la Junta de Facultat i el degà o la 
degana. Així mateix, s’hi constituiran les comissions acadèmiques de títol i la resta de 
comissions previstes en aquest reglament. 
 
 
SECCIÓ PRIMERA 
 
DE LA JUNTA DE FACULTAT 
 
Article 5 
1. La Junta de Facultat n’és el màxim òrgan de govern, on es troben representats els 
seus membres. En formen part el degà o la degana, que la presideix, i un nombre de 48 
membres electes distribuïts de la manera següent: 
a) Un 51% en representació del professorat amb vinculació permanent: 25 membres 
b) Un 6% en representació del professorat sense vinculació permanent: 3 membres 
c) Un 3% en representació del personal investigador en formación vinculat als 
departaments o seccions departamentals adscrits a la Facultat: 1 membre. 
d) Un 30% en representació dels estudiants i les estudiantes: 14 membres 
e) Un 10% en representació del personal d’administració i serveis: 5 membres 
2. Assisteixen a la junta amb veu, i sense vot, tret que hi tinguen la condició de 
representants: 
a) Els vicedegans i les vicedeganes. 
b) El secretari o la secretària de la Facultat, que també ho serà de la junta. 



c) Els directors i les directores dels departaments adscrits a la Facultat. 
d) Els directors i les directores de les seccions departamentals adscrites a la Facultat. 
e) Els directors i les directores dels departaments que, sense estar adscrits al centre ni 
constituir seccions departamentals, hi tinguen assignada una docència elevada. 
f) Els presidents i les presidentes de les comissions acadèmiques de títol. 
g) L’administrador o l’administradora. 
h) Un estudiant o una estudianta de cadascuna de les titulacions que no hi compten amb 
cap estudiant electe, designat per l’assemblea de representants de la Facultat. 
3. La Junta de Facultat ha de ser renovada totalment cada tres anys, llevat dels 
representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals tindrà la durada 
establerta en el Reglament electoral general. Si en el moment de la renovació no hi ha 
membres del col·lectiu del personal investigador en formació censats a la Facultat, el 
percentatge d’aquest col·lectiu incrementarà el del professorat sense vinculació 
permanent. Les vacants que s’hi produesquen en aquest període seran cobertes pel 
temps que reste. 
4. La distribució de membres de la Junta de Facultat romandrà durant el període per al 
qual ha estat elegida. 
 
Article 6 
Són competències de la Junta de Facultat: 
a) Elegir el degà o la degana. 
b) Proposar al Consell de Govern el reglament de règim intern de la Facultat. 
c) Formular una moció de censura al degà o la degana, l’aprovació de la qual implicarà 
el seu cessament. 
d) Elegir i, si escau, revocar els representants de la Facultat en els òrgans de la 
Universitat. 
e) Formular propostes per a l’elaboració del pressupost i aprovar la distribució de 
l’assignació pressupostària de la Facultat. 
f) Emetre informe sobre les propostes dels plans d’estudis. 
g) Proposar la implantació de noves titulacions. 
h) Proposar la creació de títols i diplomes propis de la Universitat de València. 
i) Elaborar la proposta d’assignació d’espais. 
j) Crear i aprovar la composició de les comissions acadèmiques de títol i totes les 
comissions que es consideren necessàries per al compliment de les seues funcions. 
k) Formular les peticions del personal necessari per al compliment de les funcions de la 
Facultat. 
l) Aprovar les propostes d’organització de curs acadèmic elaborades per les 
corresponents comissions acadèmiques de títol, que es remetran al Consell de Govern. 
m) Aprovar, a fi de facilitar-ne l’avaluació, la memòria anual d’activitats que es remetrà 
al Rectorat. 
n) Resoldre els conflictes que puguen sorgir en la Facultat. 
o) Proposar la concessió de premis i honors. 
p) Totes aquelles que li reserven els Estatuts i la legislació vigent. 
 
 
Article 7 
La convocatòria de la Junta de Facultat correspondrà al degà o la degana, que haurà de 
fer-ho, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que ho sol·licite almenys un 
10% dels membres de la junta amb dret de vot. En aquest últim cas, la reunió haurà de 
celebrar-se dintre dels 20 dies hàbils següents a la sol·licitud. 



La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies hàbils. 
Excepcionalment, aquest termini serà menor en cas d'urgència. Per poder adoptar 
acords, la Junta de Facultat decidirà per majoria absoluta dels seus membres la 
procedència o improcedència de la qualificació d’urgència. La convocatòria especificarà 
lloc, data i hora de la reunió, i l'ordre del dia, que anirà acompanyat d'un annex 
documental suficient. 
 
Article 8 
L'ordre del dia serà elaborat pel degà o la degana i contindrà necessàriament els punts 
proposats per un 10% dels membres de la Junta de Facultat amb dret de vot. En tot cas 
els assumptes que tracte la Junta de Facultat hauran de ser de la seua competència. 
 
Article 9 
1. La junta quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concórrega 
la meitat dels seus membres amb dret de vot. 
Si no hi ha quòrum, la junta es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de 
la fixada per a la primera. En aquest cas, serà suficient amb l’assistència de la tercera 
part dels seus membres. 
En tot cas és necessària la presència del degà o la degana i del secretari o la secretària de 
la Facultat o qui els substituesquen. 
Si, una vegada constituïda la junta, s’ha de suspendre o interromper sense que s’hagen 
tractat tots els assumptes de l’ordre del dia, s’ha d’acordar la data per reprendre-la. 
2. A l’inici de cada sessió el secretari o la secretària farà públic el quòrum de la junta. A 
l'efecte de l'estimació del quòrum no es comptabilitzaran les vacants ni les absències 
justificades per baixes temporals o permisos oficials, que hi haja de membres de la Junta 
de Facultat. 
 
Article 10 
Els acords de la Junta de Facultat es prendran per majoria simple de vots emesos, 
entenent per aquesta majoria que hi ha més vots favorables que desfavorables, llevat 
dels casos en què els Estatuts, el reglament de règim intern de la Facultat o altres 
disposicions vigents fixen altres tipus de majories. 
No es poden prendre acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que hi 
siguen presents tots els membres de la junta amb dret de vot i ho accepten per majoria. 
Les votacions seran secretes, si més no, quan ho demane el 10% dels membres de la 
Junta de Facultat amb dret de vot o quan es tracte de l’elecció o revocació de persones. 
S’admetrà el vot anticipat només en l’elecció del degà o de la degana i en les altres 
possibles eleccions amb candidatures presentades amb antelació. L’exercici del vot 
anticipat s’ajustarà a les previsions del Reglament electoral general. En cap cas, 
s’admetrà la delegación de vot. 
 
Article 11 
El secretari o la secretària de la Facultat alçarà acta de cada sessió de la Junta de 
Facultat i hi especificarà necessàriament els assistents, les absències justificades, l’ordre 
del dia, la data, el lloc i el temps en què s’ha fet, els punts principals de les 
deliberacions,el contingut dels acords adoptats i els resultats de les votacions. 
 
Article 12 
La creació de comissions necessita l’acord per majoria simple de la Junta de Facultat, 
sempre que aquesta majoria supose almenys el 25% del nombre de membres de la junta 



amb dret de vot. La proposta de creació d’una comissió ha d’incloure la composició, el 
règim de funcionament i la forma d’elecció. Les comissions seran presidides pel degà o 
la degana de la Facultat o persona en qui delegue. 
Les competències que s’atribuïsquen a les comissions són delegades pel ple de la Junta 
de Facultat per majoria absoluta, la qual pot, en tot moment, avocar-les, per la mateixa 
majoria, tant amb caràcter general com per a assumpte concret. 
La Junta de Facultat en cap cas podrà delegar en les comissions les matèries que 
requerisquen majoria absoluta dels seus membres o una determinada majoria qualificada 
de vots per a la seua aprovació. 
 
Article 13 
En les votacions que hagen de fer-se en la Junta de Facultat per formular les propostes 
de membres de les comissions d’accés i de contractació previstes en la normativa 
vigent, serà aplicable el que disposa l'article 240.2.b).I dels Estatuts. 
 
Article 14 
1. La condició de membre de la junta es perd quan hi concorre, almenys, una d’aquestes 
situacions: 
a) Renovació ordinària o anticipada de la junta de centre.  
b) Dimissió presentada per escrit a la junta electoral del centre. 
c) Inassistència no justificada a tres sessions. L’al·legació de la raó d’inassistència s’ha 
de fer al deganat de la Facultat em el termini dels 10 dies següents al de la sessió. El 
degà o la degana de la Facultat resoldrà sobre el cessament. 
d) Pèrdua de l’adscripció a la Facultat o al col·legi electoral pel qual una persona ha 
estat elegida, excepte els supòsits de comissions de serveis i altres en què es puguen 
establir regles especials. 
2. Tots els membres de la Junta de Facultat elegits podran ser revocats. El procediment 
per a la revocació es durà a terme de conformitat amb les previsions del Reglament 
electoral general.  
3. En cas que haja una vacant, es produirà la corresponent elecció, llevat el cas dels 
estudiants on l’ha de cobrir la persona que figure a continuación en la llista respectiva. 
Les vacants es cobriran pel temps que reste del mandat ordinari en cadascun dels 
respectius col·legis electorals. 
 
Article 15 
L’elecció dels membres de la junta de centre es realitzarà de conformitat amb les 
previsions del Reglament electoral general. 
 
Article 16 
Sense contingut. 
 
Article 17 
Sense contingut. 
 
Article 18 
Sense contingut. 
 
Article 19 
Sense contingut. 
 



Article 20 
Sense contingut. 
 
Article 21 
Sense contingut. 
 
Article 22. 
Sense contingut. 
 
 
SECCIÓ SEGONA 
 
DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
Article 23 
1. El degà o la degana de la Facultat és elegit per la Junta de Facultat i nomenat pel 
rector o la rectora. Per ser-hi candidats són necessàries les condicions següents: 
a) Ser professor o professora amb vinculació permanent a la Universitat. 
b) No haver estat revocat o revocada com a tal durant els sis mesos anteriors a l’elecció  
c) Que la candidatura siga avalada per un 10% dels membres de la junta de Facultat. 
El compliment d’aquests requisits serà verificat per la junta electoral de la Facultat. 
 
Article 24 
1. L’elecció del degà o degana es durà a terme de conformitat amb les previsions del 
Reglament electoral general 
 
Article 25 
1. El degà o la degana designarà entre els membres de la Facultat les persones que 
integren l’equip deganal. Per tal de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes 
haurà de tindre en compte el que disposa l’addicional cinquena dels Estatuts. 
2. Finalitzat el període de temps per al qual fou nomenat el degà o la degana, o en cas 
del seu cessament o revocació o dimissió acceptada pel rector o la rectora, tots els 
càrrecs que haja designat quedaran a disposición de qui exercesca el càrrec en funcions. 
3. En aquest sentit, i sense perjudici del que estableix l'article 27 d'aquest Reglament per 
als casos de revocació, el dega o la degana sera substituït, en cas de vacant, absència, 
malaltia, abstenció o recusació, pel vicedegà o la vicedegana que prèviament haurà 
determinat. Si no l'hagués determinat, correspondrà la substitució al vicedegà o 
vicedegana de major categoria acadèmica, antiguitat en la categoria en la Universitat de 
València i edat, per aquest ordre. 
 
Article 26 
El degà o la degana de la Facultat, amb l'assistència de l’equip deganal, és el 
responsable de la direcció de la Facultat i té les funcions següents: 
a) Ostentar la representació de la Facultat. 
b) Convocar la Junta de Facultat. 
c) Executar els acords de la Junta de Facultat. 
d) Supervisar el funcionament dels serveis i la gestió ordinària de la Facultat. 
e) Elaborar la proposta d’horaris. 
f) Proposar la iniciació d’expedient disciplinari a qualsevol membre de la Facultat. 
g) Proposar a la Junta de Facultat aquelles iniciatives que considere pertinents. 



h) En general, totes aquelles competències derivades de l’article 34 dels Estatuts, tret de 
les que es reserven a la Junta de Facultat. 
 
Article 27 
La Junta de Facultat pot acordar la revocació del degà o la degana de la Facultat. El 
procediment per a la revocació es durà a terme de conformitat amb les previsions del 
Reglament electoral general, així com les següents: 
a) La sol·licitud de revocació haurà de figurar com un punt de l'ordre del dia d’una 
sessió de la Junta de Facultat. 
b) En l’escrit caldrà explicar els motius de la presentació. 
c) Si resulta aprovada la revocació, el degà o la degana cessarà en el càrrec i romandrà 
en funcions fins a la presa de possessió del nou titular. 
d) El cessament s’ha de comunicar al rector o la rectora i a la junta electoral per a la 
iniciació del procediment d’elecció de degà o de degana. 
 
 
TITOL TERCER 
 
DE LES COMISSIONS ACADÈMIQUES DE TÍTOL 
 
Article 28 
1. Les comissions acadèmiques de títol col·laboren en l’organització de la docència i 
garanteixen la coherència acadèmica de la titulació corresponent. 
Són funcions de les comissions acadèmiques de títol: 
a) Elaborar la proposta d’organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris 
establerts pel Consell de Govern i les propostes dels departaments. Aquesta proposta ha 
d’explicitar la llengua en què s’imparteix la matèria, així com qualsevol altre aspecte 
que tinga rellevància per a l'organització docent. 
b) Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats. 
c) Preparar i difondre la documentació necessària per a l’orientació i informació als 
estudiants i les estudiantes sobre els itineraris curriculars, les matèries optatives i de 
lliure elecció. 
d) Emetre informe de la proposta d’horaris i d’assignació d’espais.  
e) Elaborar un informe anual de l’activitat docent desenvolupada durant el curs 
acadèmic, atenent els objectius de les titulacions, que s’haurà de remetre al deganat o a 
la direcció de la Facultat i als membres de la Junta de Facultat. 
f) Proposar la resolució, després de l’informe dels departaments competents, de les 
peticions de convalidacions parcials d’estudis. 
2. Les comissions acadèmiques de títol, presidides pel degà o la degana de la Facultat o 
la persona en qui delegue, quedaran regulades per un reglament aprovat pel Consell de 
Govern. 
 
 
TÍTOL QUART 
 
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAT 
 
Article 29 
1. Una vegada renovada la Junta de Facultat, aquesta ha d'elegir la junta electoral de la 
Facultat en el termini màxim de dos mesos. 



2. La junta electoral està formada per dos membres del personal docent i investigador 
amb el grau de doctor i amb vinculació permanent, un membre del personal docent i 
investigador no doctor o sense vinculació permanent, dos estudiants o estudiantes i un 
membre del personal d’administració i serveis. 
3. La durada del mandat dels membres de la junta electoral de la Facultat és de tres 
anys, llevat del o la representat dels estudiants o les estudiantes, que tindran la durada 
establerta en el Reglament electoral general. Les vacants que es produesquen seran 
cobertes pel temps que reste. 
4. Els components de la junta electoral de la Facultat elegiran la seua Presidència entre 
els membres del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent. 
5. Els membres de la junta electoral de la Facultat no poden ser candidats o candidates 
en els procediments electorals que dirigeixen. 
 
Article 30 
La junta electoral de la Facultat ha de dirigir les eleccions a la Junta de Facultat, a degà 
o degana, a l’Assemblea de representants d’estudiants del centre i totes altres que no 
desborden l’àmbit del centre i se li puguen atribuir per altres disposicions sota la 
supervisió de la Junta Electoral de la Universitat. 
 
Article 31 
Són funcions de la junta electoral de la Facultat les previstes en el Reglament electoral 
general, així com les recollides en altres normes o que siguen necessàries per al 
desenvolupament dels processos electorals de la seua competència. 
 
 
TÍTOL CINQUÈ 
 
DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DE LA FACULTAT 
 
Article 32 
La Facultat, per al compliment dels seus fins i per a la realització de les activitats que li 
són pròpies, ha de disposar dels recursos financers que li siguen necessaris i 
responsabilitzar-se del patrimoni de la Universitat de València que li està adscrit, així 
com de l’autonomia de gestió necesària per al bon ús dels recursos. 
 
Article 33 
Els recursos econòmics de la Facultat són: 
a) L’assignació destinada a la Facultat en el pressupost anual de la Universitat de 
València. 
b) Les partides que, destinades a la Facultat mitjançant la Universitat, consignen en els 
seus pressupostos altres institucions públiques o privades. 
c) Les partides que la Universitat li assigne corresponents a estudis propis, 
d’especialització, extensió universitària i postgrau. 
d) El ingressos que puguen derivar-se de la prestació de serveis que hagen exigit la 
utilització del patrimoni adscrit a la Facultat o dels seus recursos financers. 
e) Qualsevol altre tipus d’ingrés no determinat en els punts anteriors. 
 
 
 
 



 
 
Article 34 
Formen part del patrimoni adscrit a la Facultat tots aquells béns que així consten a 
l’inventari de la Universitat de València i aquells que s’hagen adquirit amb càrrec als 
seus recursos financers. 
 
Article 35 
L’administrador o l’administradora de la Facultat, sota la dependència funcional del 
degà o la degana, dirigeix la gestió dels serveis economicoadministratius, executa les 
decisions dels òrgans de la Facultat en matèria de la seua competència, té la 
responsabilitat del funcionament dels esmentats serveis i assumeix la direcció del 
personal d’administració i serveis de la Facultat. 
L’administrador o l’administradora de la Facultat, sota la dependència funcional dels 
directors o les directores dels departaments, assumeix la direcció del personal 
d’administració i serveis dels departaments adscrits a la Facultat . 
 
Article 36 
L’equip deganal, amb la col·laboració de l’administrador o l’administradora de la 
Facultat, elaborarà anualment una proposta de pressupost que assigne els recursos 
financers de la Facultat atenent la previsió de les despeses. 
 
Article 37 
Correspon a la Junta de Facultat l’aprovació del pressupost anual presentat per l’equip 
deganal abans de l’inici del exercici econòmic corresponent. 
 
Article 38 
Les despeses seran autoritzades pel degà o la degana de la Facultat. 
 
Article 39 
L’administrador o l’administradora de la Facultat ha de preparar anualment la liquidació 
del pressupost, que ha d’aprovar la Junta de la Facultat. 
 
 
TÍTOL SISÈ 
 
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA 
FACULTAT 
 
Article 40 
La Junta de Facultat podrà elevar propostes al Consell de Govern sobre la modificació 
del seu reglament de règim intern. 
La proposta de modificació serà presentada al degà o la degana de la Facultat, avalada 
almenys pel 25% dels membres de la junta. 
L’aprovació de la proposta requerirà l'acord de la majoria absoluta de la junta i haurà de 
figurar en l'ordre del dia i distribuir-se com annex documental de la convocatòria. 
 
 
 
 



DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament de règim intern entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació al 
Tauler Oficial de la Universitat de València. 
 
 
Aprovat pel Consell de Govern de 14 de juny de 2005. ACGUV 99/2005. 
Modificat en Consell de Govern de 30 de setembre de 2008. ACGUV 
178/2008 i 185/2008. 
Modificat per aplicació de l'acord del Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2009. ACGUV 238/2009. 
Modificat per aplicació de l'acord de Consell de Govern de 27 de setembre 
de 2011. ACGUV 225/2011. 

Modificat en Consell de Govern de xx de xxxxxxxx de 2018. ACGUV xxx/2018. 
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ANNEX 5  

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL DEL 
TALLER ARTESÀ DE LA FAMÍLIA MARCH EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

 

INFORME DE LA FACULTAT DE 

GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 

SOBRE EL TALLER ARTESÀ DE LA 

FAMILIA MARCH, EN LA CIUTAT 

DE VALÈNCIA 

INFORME DE LA FACULTAD DE 

GEOGRAFIA-HISTORIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 

SOBRE EL TALLER ARTESANO DE 

LA FAMILIA MARCH, EN LA 

CIUDAD DE VALENCIA

En Gener de 2018, es sol·licita per part 

del propietari artesà En José Luis 

March, a la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de València 

informe patrimonial sobre el seu taller, 

davant el perill de desaparició 

 

DADES DEL TALLER: Immoble del Carrer 

Mare Vella núm. 19 ,cd. Postal 46003 

València Referència cadastral: 

5632306YJ2753D0001GA  

Superfície del conjunt de l'obrador: 437 

m2 (la vivenda 111 m2)
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ DEL 

TALLER ARTESÀ 

 

Els plans urbanístics dissenyats i 

aprovats en la ciutat de València, 

a partir dels anys huitanta del 

segle passat i dins dels espais de 

la Ciutat Vella, plantegen en l'àrea 

motiu d'este informe, 

l’enderrocament del taller artesà 

de la família March. L'argument 

dels dits plans urbanístics, per al 

seu derrocament, és que molesta 

i interromp la construcció d'una 

plaça interior en la zona de la 

denominada Unitat número 8. Es 

tracta d'un esponjament urbà per 

tal d'accedir a la part interior de 

la zoma on estan visibles restes 

de dos torrasses de l'antiga 

muralla de Balansiya que es 

conserven en l'espai. És 

d'assenyalar que en el taller, no 

es conserva cap llenç de la dita 

muralla; la línia de la mateixa 

passa pel terreny del dit taller. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DEL 

TALLER ARTESANO 

 

Los planes urbanísticos diseñados 

y aprobados en la ciudad de 

Valencia, a partir de los años 

ochenta del siglo pasado y dentro 

de los espacios de la Ciutat Vella, 

vienen planteando en el área 

motivo de este informe, el 

derribo del taller artesano de la 

familia March. El argumento de 

dichos planes urbanísticos, para 

su derribo, es que molesta e 

interrumpe la construcción de 

una plaza interior en la manzana 

de la denominada Unidad número 

8. Se trata de un esponjamiento 

urbano con el fin de acceder a la 

parte interior de la manzana 

donde están visibles restos de dos 

torreones de la antigua muralla 

de Balansiya que se conservan en 

el espacio de la manzana. Debe 

señalarse que en el taller, no se 

conserva ningún lienzo de dicha 

muralla; la línea de la misma pasa 

por el terreno de dicho taller. 
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

El dit obrador, agrupa tant zona 

d'activitat artesanal o taller com a 

vivenda, i es situa en el carrer 

Mare Vella, 19, baix, del Barri del 

Carme de la ciutat de València.  

 

 

L'espai artesanal està relacionat 

amb la línia de tallers artesans 

que partint de l'entorn del carrer 

Corona es situaven travessant el 

barri seguint la línia de la séquia 

de Na Rovella. Una activitat 

artesanal que evidentment 

aprofitava l'acció hidràulica, així 

com l'abastiment d'aigua per a les 

seues activitats. Alhora que 

també els permetia emprar el 

denominat Vall Vell, 

posteriorment Vall Cobert, o 

trapa de la muralla d'època 

islàmica, com a línia d'evacuació 

d'aigües. 

 

Dicho obrador, agrupa tanto zona 

de actividad artesanal o taller 

como vivienda, y se sitúa en la 

calle Mare Vella, 19, bajo, del 

Barrio del Carmen de la ciudad de 

València. 

 

El espacio artesanal está 

relacionado con la línea de 

talleres artesanos que partiendo 

del entorno de la calle Corona se 

situaban atravesando el barrio 

siguiendo la línea de la acequia de 

Na Rovella. Una actividad 

artesanal que evidentemente 

aprovechaba la acción hidráulica, 

así como el abastecimiento de 

agua para sus actividades. Al 

mismo tiempo, la ubicación 

también les permitía utilizar el 

denominado Vall Vell, 

posteriormente Vall Cobert, o 

foso de la muralla de época 

islámica, como línea de 

evacuación de aguas. 

 

“La acequia de Na Rovella era la acequia industrial por excelencia del reino 

medieval,  a lo largo de sus márgenes había talleres de tejedores, 

tintoreros ,curtidores, estereros, cardadores de paño, instalaciones de 

cerámica, alfarerías, caldererías etc. Incluso en la época islámica la acequia 

de Na Rovella suministraba sus aguas tanto a molinos urbanos como a 

todo tipo de industrias” (Glick, T. (2003): Regadío y sociedad en la Valencia 

Medieval. València: Generalitat Valenciana,pàg. 34) 
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

 

Zona artesanal islàmica, en la qual es troba l'espai del taller dels March.

 

Braç 3 de Na Rovella, on es sitúa el taller dels March
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

En l'actualitat és l'únic taller que 

conserva l'estructura de vivenda- 

obrador tradicional, en tota esta 

zona de la ciutat. Ha mantingut 

intacta la seua disposició espacial 

a causa de la memòria 

parcel·lària, malgrat que part de 

l'edificació data de principis del 

segle passat (en concret part de la 

planta baixa-vivenda). Preserva 

una tipologia preindustrial que va 

mantenir la seua vigència i 

funcionalitat fins a la meitat el 

segle XX i que lamentablement, 

en l'actualitat no existix en cap 

lloc de la ciutat. Pot afirmar-se 

que no hi ha un altre cas en tot el 

centre històric amb una tipologia 

arquitectònica de caràcter 

preindustrial i que romanga 

habitada i en ús en l'actualitat. És, 

doncs l'últim vestigi  material 

d'una llarga tradició artesanal, 

almenys detectada des del 

període de la Balansiya islámica, i 

que hi és en perill de 

desapareixer. 

 

En la actualidad es el único taller 

que conserva la estructura de 

vivienda-obrador tradicional, en 

toda esta zona de la ciudad.  Ha 

mantenido intacta su disposición 

espacial debido a la memoria 

parcelaria, pese que parte de la 

edificación data de principios del 

siglo pasado (en concreto la 

planta baja-vivienda). Preserva 

una tipología preindustrial que 

mantuvo su vigencia y 

funcionalidad hasta la mitad el 

siglo XX y que lamentablemente, 

hoy en día no existe en ningún 

otro lugar de la ciudad. Puede 

afirmarse que no hay otro caso en 

todo el centro histórico con una 

tipología arquitectónica de 

carácter preindustrial y que 

permanezca habitada y en uso en 

la actualidad. Es, pues el último 

vestigio material de una larga 

tradición artesanal, al menos 

detectada desde el período de la 

Balansiya islámica, i que está en 

peligro de desaparecer. 

La família March, durant quatre 

generacions i des de fa més de 

cent anys, ha mantingut en actiu 

el taller. La seua activitat es va 

centrar en la seda, la talla 

d'imatges, espolinat, orfebreria, 

forja, ceràmica, en successius 

moments i períodes. 

La familia March, durante cuatro 

generaciones y desde hace más 

de cien años, ha mantenido en 

activo el taller. Su actividad en 

sucesivos momentos y períodos,  

se centró en la seda, la talla de 

imágenes, espolinado, orfebrería, 

forja, cerámica.  
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INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

 

Treball de cisellat en el taller dels March (veja's al fons els aprenents-alumnes)  

 

 

El mateix entorn, la toponímia 

indiquen eixe passat artesà. 

Servisca l’exemple del Carrer 

Adoberies, entre altres. Com ja 

s’ha indicat, la mateixa trama 

urbana i parcel·lària és reflectisc 

de la història de la ciutat en este 

punt.  

 

El taller està en relació a la via 

davantera: carrer Mare Vella, 

però també està travessat per la 

séquia de Na Rovella i en la part 

posterior el Vall Cobert. La forma 

en planta del taller reflectix molt 

bé esta trama històrica. 

 

 

El mismo entorno, la toponímia 

indican ese pasado artesano. 

Valga el ejemplo del Carrer 

Adoberias, entre otros. Como ya 

se ha indicado, la misma trama 

urbana y parcelaria es reflejo de 

la historia de la ciudad en este 

punto.  

 

El taller está en relación a la vía 

delantera: calle Mare Vella, pero 

también está atravesado por la 

acequia de Na Rovella y en la 

parte posterior el Vall Cobert. La 

forma en planta del taller refleja 

muy bien esta trama histórica. 
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La important documentació, 

gràfica (plaques fotogràfiques de 

vidre, positivats, plànols...) que 

conserva la família permeten 

rastrejar visualment l'activitat del 

taller al llarg de més d'un segle, 

des de 1850 aproximadament. És 

molt abundant la documentació 

sobre orfebreria i imatgeria 

realitzada per a l'Església 

valenciana. Després de la guera 

civil espanyola, va acomplir la 

funció d’Escola - Taller. Fins i tot 

se li anomena taller-protegit en 

1975 per l'Organització Sindical 

d'Arrtesanía dependent del 

Ministeri de Treball. 

La importante documentación, 

gráfica (placas fotográficas de 

vidrio, positivados, planos…) que 

conserva la familia permiten 

rastrear visualmente la actividad 

del taller a lo largo de más de un 

siglo, desde 1850 

aproximadamente. Es muy 

abundante la documentación 

sobre orfebrería e imaginería 

realizada para la Iglesia 

valenciana. Con posterioridad a la 

guera civil española, cumplió la 

función de Escuela – Taller. 

Incluso fue nombrado taller-

protegido en 1975 por la 

Organización Sindical de 

Arrtesanía dependiente del 

Ministerio de Trabajo. 
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En hores d’ara, el taller conserva 

utensilis, ferramentes, bancs de 

treball, forns, mobiliari, peces 

model, inacabades, concloses... 

de diverses activitats artesanals 

que s'han anat donant en el dit 

espai artesanal al llarg del temps. 

Hoy  el taller conserva utensilios, 

herramientas, bancos de trabajo, 

hornos, mobiliario, piezasc 

modelo, inacabadas, concluidas… 

de diversas actividades 

artesanales que se han ido dando 

en dicho espacio artesanal a lo 

largo del tiempo.
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Zona dedicada a la terrisseria 

 

El taller conserva ferramenta de diversos sistemes, tècniques i produccions. 
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Zona de la farga. 

 

 

 

Teler de seda del segle XIX 
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Taller i vivenda units, en una tipologia 

tradicional, que ens permet admirar la 

història
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A més, des de fa alguns anys,  el 

taller realitza una acció social 

patrimonial mercè a trobades 

organitzades xerrades, itineraris… 

desenvolupats per José Luis 

March propietari-artesà, que 

mostren el valor i les nocions 

bàsiques de les tècniques 

artesanes, algunes en clar perill 

de desaparició 

 

Además, desde hace varios años , 

el taller realiza una acción social y 

de difusión patrimonial, a través 

de encuentros organizados, 

charlas, itinerarios… realizados 

por el actual propietario-artesano 

José Luis March, que muestran el 

valor y las nociones básicas de las 

técnicas artesanas, algunas en 

claro peligro de extinción. 

 

El taller també participa en 

activitats com Ciutat Vella Oberta, 

Intramurs, i en ensenyança 

acadèmica, ja siga de secundària, 

grau universitari i postgraus- a 

l'estar obert (sense cap tipus 

d’ajuda oficial)  a visites i 

itineraris d'escoles, instituts, 

universitats, tercera edat o 

turisme cultural...  De vegades 

part de l'exposició entronca en 

l'estructura del taller (Cariàtides 

2017, L&#39;Arbre de Na Rovella 

2017) . Al taller es continua 

treballant, per part de l'artesà, la 

seua familia  i altres especialistes 

de manera puntual, el que 

significa, continuar i mantenir una 

clara línia d'investigació, de 

producció artística i conservació 

del coneixement i tècnica 

artesanal. 

El taller también participa en 

actividades culturales como 

Ciutat Vella Oberta, Intramurs y 

en enseñanza académica, ya sea 

de secundaria, grado universitario 

y postgrados- al estar abierto (sin 

ningún tipo de ayuda oficial) a 

visitas de escuelas, institutos, 

universidades, tercera edad o 

turismo cultural… En ocasiones 

parte de la exposición entronca 

en la estructura del taller 

(Cariátides 2017, L’Arbre de Na 

Rovella 2017). En el taller se sigue 

trabajando, por parte del 

artesano, su familia y otros 

especialistas de manera puntual, 

lo que significa, continuar y 

mantener una clara línea de 

investigación, de producción 

artística y conservación del 

conocimiento y técnica artesanal. 
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Són nombroses les visites al taller per part de centres educatius, universitats, tercera edat, 

turisme cultural... 
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Diverses exposicions es realitzen en el taller. Trage obra de María Navarro 2016. La foto és 

premi del concurs Francesc Jarque, foto de Pepe March, 2017. 

 

 

En els darrers anys s'han realitzat exposicions i instal·lacions artístiques que ja formen part del 

Taller. ‘Caríatides’ (Pepe March, Ciutat Vella Oberta  2017) 

 



 

15 
 

INFORME FACULTAT GEOGRAFIA-HISTÒRIA DE LA UV. TALLER ARTESÀ DE LA FAMILIA 
MARCH 

 

‘L’arbre de Na Rovella’ (Beatriz Díaz Ceballos, Intramurs 2017) 

 

El taller i el seu propietari estàn 

vinculats a les associacions veïnals 

i culturals del barri (Coord Veïnal 

Ciutat Vella, Ass. d’Artesans 

Laboart, Ass. de Veíns del Barri 

del Carme, Ass. Cultural Atzucat, 

Plataforma de la Muralla...) , 

doncs forma part de la memòria 

històrica i participativa de la 

Ciutat Vella. 

El taller y su propietario, están 

vinculados a las asociaciones 

vecinales y culturales del barrio 

(Coord Veïnal Ciutat Vella, Ass. 

d’Artesans Laboart, Ass. de Veíns 

del Barri del Carme, Ass. Cultural 

Atzucat, Plataforma de la 

Muralla… ), pues forma parte de 

la memoria histórica y 

participativa de la Ciutat Vella.

 Activitats educatives al taller
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CONCLUSIONS:  

 

-En primer lloc, la conservació del 

taller artesà no està en 

contradicció amb el plantejament 

d'una plaça interior que deixe 

visible les restes de les dos 

torrasses. Al contrari, l'articulació 

del taller en el dit espai, suposa 

una magnífica visió actual d'un 

espai històric: defensiu, artesanal. 

En suma, enriquix el Patrimoni de 

l'entorn. 

 

CONCLUSIONES: 

 

-En primer lugar, la conservación 

del taller artesano no está en 

contradicción con el 

planteamiento de una plaza 

interior que deje visible los restos 

de los dos torreones. Al contrario, 

la articulación del taller en dicho 

espacio, supone una magnífica 

visión actual de un espacio 

histórico: defensivo, artesanal. En 

suma, enriquece el Patrimonio 

del entorno. 

  

-El taller és un element 

d'autenticitat, ancorat en un base 

de tradició, però a més és un 

Patrimoni Viu que ens ensenya 

sistemes, oficis i tècniques 

tradicionals, encara que a punt de 

morir pels projectes urbanístics.  

 

-La trama urbana que reflectix, en 

relació amb la via Mare Vella, la 

séquia Na Rovella i el Vall Cobert, 

formen part de l'empremta de la 

història de la ciutat. El taller és 

un element patrimonial lligat al 

territori local. 

-El taller es un elemento de 

autenticidad, anclado en un base 

de tradición, pero además es un 

Patrimonio Vivo que nos enseña 

sistemas, oficios y técnicas 

tradicionales, aunque a punto de 

morir por los proyectos 

urbanísticos. 

-La trama urbana que refleja, en 

relación con la vía Mare Vella, la 

acequia Na Rovella i el Vall 

Cobert, forman parte de la huella 

de la historia de la ciudad. El 

taller es un elemento patrimonial 

ligado al territorio local. 
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-El taller en si, és una reflexió, una 

visualització, d'un Patrimoni 

Actiu, d'una Història, d'uns 

objectes, d'unes paraules... que 

se'ns mostren i formen part de 

nosaltres mateixos, del nostre 

passat, del nostre present, , de la 

nostra forma de ser i veure el 

món. 

 

-És l'únic taller que es conserva en 

la què va ser zona artesanal 

medieval islàmica i cristiana en la 

ciutat de València, en eixe sentit 

és una excepcionalitat. Que no 

hauria de perdre's i que la majoria 

de ciutats cuidaria i destacaria 

amb orgull i el suficient suport. 

Eixa memòria d'espai històric ja 

seria per se un element clau per a 

la seua protecció.  

 

 

-Tenim l'oportunitat de conservar 

quelcom autèntic, no la 

museización o patrimonialització 

d’un patrimoni mort o perdut que 

requerisca una reproducció del 

que va ser, sinó d'una realitat 

actual ancorada en segles 

d'història.  

-El taller en sí, es una reflexión, 

una visualización, de un 

Patrimonio Activo, de una 

Historia, de unos objetos, de unas 

palabras… que se nos muestran y 

forman parte de nosotros 

mismos, de nuestro acontecer, de 

nuestra forma de ser y ver el 

mundo. 

 

-Es el único taller que se conserva 

en la que fue zona artesanal 

medieval islámica y cristiana en la 

ciudad de Valencia. En ese 

sentido es una excepcionalidad. 

Que no debería perderse y que la 

mayoría de ciudades cuidaría y 

destacaría con orgullo y el 

suficiente apoyo. Esa memoria de 

espacio histórico ya sería per se 

un elemento clave para su 

protección. 

 

.Tenemos la oportunidad de 

conservar algo auténtico, no la 

museización o  patrimonialización 

de algo muerto o perdido que 

requiera una reproducción de lo 

que fue, sino de una realidad 

actual anclada en siglos de 

historia.
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-La conservació d'eixe espai, ho 

és com a conjunt: obrador o taller 

- vivenda, mobiliari, ferramentes, 

documentación... Tot un conjunt 

les parts se del qual es 

retroalimentan quant al seu 

significat històric, etnològic, 

cultural, i sense cap dubte 

inseparable en la seua unitat. Un 

Patrimoni material i immaterial  

que deuria conservar-se, 

difondre’s en benefici de la nostra 

memòria passada i que al mateix 

temps encara forma part de la 

nostra realitat actual.  

-Totes les normatives i 

recomanacions tant a nivell 

internacional (Unesco) , com 

nacional i autonòmica (lleis de 

Patrimoni) , plantegen la 

identificació, estudi, difusió i la 

necessitat de conservar este 

Patrimoni Etnològic.- 

La Facultat de Geografia-Història 

de la Universitat de València 

recolza el manteniment del dit 

taller i insta les autoritats a la 

seua conservació, protecció i 

suport per al mateix, així com la 

seua integració en els projectes 

urbanístics de recuperació de 

l'espai històric i patrimonial de 

l'entorn de la muralla de 

Balansiya, en eixe tram del Barri 

del Carme. 

-La conservación de ese espacio 

debería serlo en su conjunto: 

obrador o taller – vivienda, 

mobiliario, herramientas, 

documentación, etc. Todo un 

conjunto cuyas partes se 

retroalimentan en cuanto a su 

significado histórico, etnológico, 

cultural, y a todas luces 

inseparable en su unidad. Un 

Patrimonio material e inmaterial 

que debería conservarse, 

difundirse, en beneficio de 

nuestra memoria pasada y que al 

mismo tiempo aún forma parte 

de nuestra realidad actual . 

-Todas las normativas y 

recomendaciones tanto a nivel 

internacional (Unesco), como 

nacional y autonómica (leyes de 

Patrimonio), plantean la 

identificación, estudio, difusión y 

la necesidad de conservar este 

Patrimonio Etnológico.  

-La Facultad de Geografia-Historia 

de la Universidad de Valencia 

apoya el mantenimiento de dicho 

taller e insta a las autoridades a 

su conservación, protección y 

apoyo, así como su integración en 

los proyectos urbanísticos de 

recuperación del espacio histórico 

y patrimonial del entorno de la 

muralla de Balansiya, en ese 

tramo del Barrio del Carmen. 
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València a 1 de febrero, 2018. 

  

 

 

 

 

Signat: Felipe Jerez Moliner                   Signat:  Josep Montesinos i Martínez 
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ANNEX 6 

PROPOSTES DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA I LA MASSEY UNIVERSITY I LA UNIVERSITAT DE SANT PETERSBURG 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
………… Universidad de San Petersburgo (Instituto de Historia)……………………….. 

Y 
 LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL 

(Facultad de Geografía e Historia) 
 
 

Valencia,  ………………………. 
 
 

COMPARECEN 
 

De una parte, la Universitat de València, Estudi General (en adelante la UV), con CIF Q-
4618001D, y con domicilio en la Avda. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia, y en su nombre y 
representación el Excmo. Dr. Esteban Morcillo Sánchez, Magnífico Rector de la UV, con 
poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en los 
Estatutos de la UV, poderes que no le han sido derogados ni modificados.  
 
De otra parte, El Centro de Enseñanza Superior (financiado con fondos de los presupuestos 
estatales “Universidad de San Petersburgo”, con dirección 7/9 Universitetskaya Emb., St 
Petersburg 199034, Russia (en adelante la ENTIDAD), , y en su nombre y representación D. 
Sergey ANDRYSHIN , actuando en calidad de  vicerrector de Relaciones Internacionales. 
 
 
Ambas partes (en adelante denominadas conjuntamente como las PARTES y cada una de ellas 
como una PARTE), reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el 
presente documento y, al efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
 
1.- Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituye 
un marco de referencia para promover la colaboración de los organismos públicos de 
investigación y las empresas, con el fin de dar una respuesta eficaz a las exigencias del cambio 
tecnológico. 
 
2.- Que la UV es una entidad de Derecho Público que desarrolla actividades de formación, 
investigación y desarrollo científico y tecnológico, interesada en colaborar con los sectores 
socioeconómicos para asegurar uno de los fines de la formación y la investigación, que es la 
innovación y la modernización del sistema productivo. 
 
3.- Que la cooperación internacional en la investigación es una de las principales prioridades 
de la Universidad de San Petersburgo, basándose en el Plan Estratégico SPbU 2020, que tiene 
como objetivo el desarrollo integral de la investigación, la actividad de expertos y la 
innovación. 
 
4.- Que para contribuir al desarrollo social es de fundamental importancia que se establezcan 
relaciones de colaboración en los campos de la ciencia y la cultura. 
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5.- Que, por tanto, las PARTES consideran conveniente acrecentar sus relaciones, 
estableciendo para ello los instrumentos adecuados. 
 
 
Y, a tal efecto, deciden suscribir un Convenio de Colaboración de acuerdo a las siguientes, 

 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA. – Objeto y compromisos de las PARTES 
El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la colaboración entre la UV y la 
ENTIDAD para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la Historia y la Historia del 
Arte en España y Rusia, entre las que cabe destacar: 
 

1. La colaboración en congresos internacionales conjuntos periódicos, que se celebrarían 
alternando la sede entre las PARTES (por ejemplo, un congreso  dentro de la misma 
línea, referente a puntos comunes en la Historia y la Historia del Arte en España y 
Rusia, con sede itinerante, una vez en Valencia, la siguiente en San Petersburgo etc.). 
 

2. Organización, en común, de reuniones científicas, seminarios (de grado, de postgrado, 
de Tercer Ciclo…), jornadas, y todas aquellas actividades científicas que se consideren 
beneficiosas para el buen desarrollo de las investigaciones conjuntas; también pueden 
involucrar a otras instituciones, organizaciones y asociaciones interesadas. 
 

3. Invitaciones concretas para que los estudiantes, profesores e investigadores participen 
es estas y otras conferencias y reuniones científicas y académicas, organizadas por 
cada una de las instituciones independientemente.  
 

4. Intercambios académicos y educativos, incluidos estudiantes y profesores. 
Organización de viajes educativos (de intercambio) de una semana para estudiantes y 
personal académico, que se combinarían con conferencias internacionales de jóvenes 
académicos. Los gastos de viaje del personal académico visitante y los estudiantes 
serán cubiertos por los participantes de origen. 
 

5. Difusión de los resultados científicos por medio de la publicación de artículos 
conjuntos en revistas y libros, y también de monográficos completos, a cargo de 
ambas instituciones, así como participación en otras formas de publicación. 
 

6. Iniciativas culturales y proyectos de investigación conjuntos, incluyendo la creación de 
grupos de investigación mixtos, en las líneas de interés común para los investigadores 
de ambas PARTES. 
 

7. Posibilidad para los profesores e investigadores, integrantes de estos proyectos, de 
participar en el proceso formativo de la universidad del otro país (por ejemplo, 
impartir un seminario o curso concreto), dentro y fuera de los márgenes de una 
estancia de investigación. Ampliación de esta posibilidad también a otros profesores e 
investigadores de ambas instituciones. 
 



 
 

 3 

8. Estancias de investigación de intercambios científicos. 
 

9. Organización de las estancias y codirecciones para los doctorandos internacionales y 
de otras iniciativas, vinculadas a la formación de personal investigador (seminarios y 
cursos dirigidos expresamente a este sector etc.). 
 

10. Colaboración en los Grados y Másteres desarrollados por ambos centros. La 
colaboración consistirá en: 
 

a) reconocimiento mutuo de créditos (20 o 30) 
b) movilidad, contemplada para 2-5 estudiantes seleccionados 
c)  posibilidad, para los estudiantes de Valencia, que no dominan el ruso, seguir las 
asignaturas del segundo cuadrimestre del grado Historia del Arte Ruso de SPBU, en inglés, con 
posibilidad también de estudiar ruso (hasta 30 ECTS). 
 
Las respectivas obligaciones para cada una de las partes incluirían la selección, información, 
seguimiento de los estudiantes, así como la difusión de las condiciones del intercambio y el 
apoyo administrativo correspondiente a sus participantes. Cada universidad se compromete a 
los gastos de movilidad de sus respectivos estudiantes. 
 
Todo lo relacionado con estudiantes, se realizará previa consulta al Servicio de Estudiantes y 
Posgrado de la Universitat de València. 
 

11. Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales. 
 

12.  Creación de una comisión mixta, encargada de planificar, observar y evaluar 
periódicamente el desarrollo de las actividades, reguladas por este convenio, así como 
de proponer incitativas concretas. 

 
SEGUNDA. - Financiación 
Los responsables por parte de ambas instituciones intentarán, en la medida de sus 
posibilidades, conseguir recursos económicos con la finalidad de llevar a cabo las actividades 
descritas, sin descartar el uso de fondos nacionales e internacionales, externos a la 
universidad (por ejemplo, programas Erasmus Plus, etc.). 
 
TERCERA. - Propiedad de los resultados obtenidos en el desarrollo del Convenio 
La propiedad de los resultados obtenidos en el desarrollo del Convenio quedará en ambas 
instituciones.  
Las publicaciones que se realicen como resultado del presente Convenio, incluirán los 
anagramas y las referencias de ambas entidades. 
 
CUARTA. - Personal implicado 
La relación de personas que participan en las actividades que se desarrollarán en el marco del 
presente Convenio son las que figuran en el ANEXO II, siendo los responsables del seguimiento 
y cumplimiento, por parte de la UV, Ester Alba Pagán, Decana de la Facultad de Geografía e 
Historia de la UV, y D. Pfor. Vladimir Baryshnikov, representante  del Instituto de Historia (con 
dirección 5 Mendeleevskaya line, St Petersburg, Russia), por parte de la ENTIDAD. 
 
QUINTA. - Establecimiento de una Comisión Mixta 
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Para facilitar el desarrollo del Convenio y su seguimiento y cumplimiento, se constituirá una 
Comisión Mixta paritaria integrada por la Vicerrectora de Investigación y Política Científica de 
la UV y el Vicerrector de Investigación de la ENTIDAD, o por personas en quienes deleguen, y 
un representante más por cada una de las PARTES.  
La Comisión Mixta dictará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir cuando 
lo solicite alguna de las PARTES y, al menos, una vez al año. 
 
SEXTA. - Duración 
El Convenio aquí suscrito tendrá validez mínima a partir de la fecha de su firma, de cuatro (4) 
años, después de los cuales podrá renovarse a iniciativa de cualquiera de las PARTES, previo 
acuerdo que en tal sentido ha de establecerse antes de la fecha de su terminación. 
 
SÉPTIMA. - Ampliación de la Cooperación 
Si se produjese, de común acuerdo, la realización de alguna acción concreta no prevista en 
este documento, dicha acción será objeto de un nuevo Convenio entre las PARTES en el que 
figurará el objeto de la colaboración, el plan de trabajo, los participantes y la financiación. 
Dichos documentos serán incorporados como adendas al presente Convenio. 
 
OCTAVA. - Confidencialidad de la Información y Publicación de Resultados 
Cada una de las PARTES se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones 
científicas o técnicas pertenecientes a la otra PARTE, a las que hayan podido tener acceso en el 
desarrollo de la presente colaboración.  
 
La obligación de confidencialidad alcanza en particular a toda la información científica o 
técnica, así como a todo el know-how y la propiedad industrial y/o intelectual que las PARTES 
pongan a disposición de la colaboración objeto de este Convenio y que sean resultado de 
trabajos desarrollados previamente o en paralelo a la firma del mismo. 
 
Esta obligación no será de aplicación cuando: 
a) La PARTE receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida. 
b) La información recibida sea o pase a ser de dominio público. 
c) La PARTE receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación. 
d) La información sea requerida judicialmente. 
 
Las PARTES se comprometen a que todo el personal participante en el proyecto conozca y 
observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. 
 
La ENTIDAD autoriza a la UV a dar información pública de la firma de este acuerdo en la que 
podrá incluir: título, contenido, importe y plazo de realización. 
 
La UV podrá utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su 
publicación o difusión por cualquier medio, soporte o sistema. 
 
En caso de publicación o difusión se hará siempre referencia especial al presente acuerdo. No 
obstante, la utilización del nombre de la UV con fines publicitarios, requerirá la autorización 
previa y expresa por escrito de los órganos competentes de la misma. 
 
Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del 
trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. 
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Esta cláusula permanecerá en vigor tras la finalización del acuerdo. 
 
 
NOVENA. - Modificación del Convenio 
Las PARTES podrán modificar el presente documento por mutuo acuerdo y por escrito. 
Los miembros de la comisión mixta comunicarán por escrito a la Sección de I+D+i Contratada del 
Servicio de Investigación e Innovación de la UV dicha intención, con objeto de proceder a su 
modificación. 
 
DÉCIMA. - Resolución del Convenio 
El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 
 
1.- Por mutuo acuerdo de las PARTES. Los responsables técnicos del proyecto comunicarán por 
escrito a la Sección de I+D+i Contratada del Servicio de Investigación e Innovación de la UV dicha 
intención, con objeto de proceder a su resolución. 
 
2.- Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las PARTES se viera obligada a 
resolver este Convenio, deberá comunicarlo de forma fehaciente a la otra PARTE.  
 
3.- Por incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las PARTES considere que la otra 
PARTE está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante método de comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho 
incumplimiento, pudiendo aquella PARTE subsanar dicha situación en un plazo de 30 días, a 
contar desde la fecha de envío de la notificación. 
 
DECIMOPRIMERA. - Discrepancias 
Las PARTES se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo del presente Convenio. Todo ello sin perjuicio de poder interponer los 
recursos que se estimen oportunos ante la jurisdicción competente. 
 
En caso de conflicto, las PARTES, renunciando al fuero que pudiere corresponderles, acuerdan el 
sometimiento a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia. 
 
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente 
documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
POR LA ENTIDAD          POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 
 
 
D. Sergey ANDRYSHIN ,         Dr. ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ 
Vicerrector de Relaciones Internacionales.          Rector 
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