
  

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 4 de novembre de 2019 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 11:00 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència:  Cristina Aldana, Encarna García Monerris, 
Antonio Carlos Ledo Caballero, Mª Luz Mandingorra Llavata, Pablo Pérez García, Sergi Doménech 
García, María Nieves Julia Gómez Manzano, Consuelo Mares García i Mª José Miguel Jarque. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior, ordinària de 4 de setembre de 2019.  

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe explicant que ja s'havien convocat les eleccions per a triar als 
representants dels estudiants en Junta de Facultat i Claustre. La votació estava fixada per al 21 de 
novembre, per la qual cosa va demanar a tots els assistents la difusió de la notícia a fi d'aconseguir 
una bona participació. 

De la mateixa manera va avisar breument de l'existència de nous logos corporatius per a la difusió 
d'activitats de desenvolupament sostenible organitzades per la Universitat (ja estan disponibles per 
a tots).  

A continuació va felicitar els responsables del Programa de Doctorat 3157 “Geografia i Història del 
Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna” per la renovació de la seua acreditació. Sense 
abandonar aquesta temàtica va relatar també que s'havia celebrat una reunió de la Comissió de 
Postgrau en la qual s'havia informat que a principis del pròxim curs la gestió dels màsters passarà a 
les facultats. No s'espera que aquesta nova situació provoque canvis importants quant a  gestió, 
però així i tot queden molts interrogants per respondre. 

En relació amb les novetats que arriben des de Rectorat amb relació als postgraus, el Degà va 
aprofitar també per a explicar que el BSCH eliminarà per al curs 2020/2021 les subvencions que fins 
ara donava per a la contractació de professorat extern en els màsters, la qual cosa imposarà que, els 
qui fins ara es beneficiaven d'elles, hagen de buscar un nou finançament extern. 



En un altre ordre de coses va comentar que el Centre rep cada vegada més estudiants amb diversitat 
funcional. En aquest sentit des de Deganat s'està treballant estretament amb UVDiscapacitat per a 
adequar les instal·lacions del Centre a les possibles necessitats que puguen sorgir, però el més 
operatiu per a donar respostes ràpides és que els professors que les detecten informen a la 
Vicedegana de Qualitat i Innovació Educativa. 

D'altra banda s'han tingut diverses reunions amb els organitzadors de les PAU i s'està tractant de 
potenciar tant les visites informatives d'estudiants dels nostres graus a centres de secundària com 
les visites dels seus alumnes al nostre Centre en el marc del Programa Motivem. 

El Degà va acabar el seu informe lamentant-se pel traspàs de Mar Beltrán i Inocencio Pérez. 

En aquest moment i abans de passar al següent punt de l'ordre del dia el Prof. Juan Fco. Pardo va 
prendre la paraula per a preguntar si la decisió de traslladar la gestió dels màsters al Centre ja s'havia 
pres definitivament o quedaven encara reunions prèvies per celebrar-se. Sent informat pel Degà que 
la decisió ja estava presa, es va sorprendre que, havent sigut les reunions celebrades fins a aqueix 
moment poc concloents s'haguera donat el pas, i va preguntar quina part d'eixa nova gestió 
recauria en els departaments. El Degà li va respondre llavors que detalls com eixe encara no s'havien 
especificat, per la qual cosa creia que caldria conformar noves comissions. 

El Prof. Felipe Jerez va demanar llavors la paraula per a explicar que no hi hauria canvis del ORM, 
sinó del ORG, matisació que va ser confirmada per la Vicedegana de Qualitat i Innovació, lamentant 
tots dos els problemes de gestió que sens dubte implicarà. El Degà va concloure assenyalant que al 
costat dels seus homòlegs de la resta de facultats tractaran d'adoptar una postura comuna enfront 
d'aquesta novetat per a controlar en la mesura del possible els danys. 

A continuació el Prof. Enric Guinot va aprofitar per a preguntar si hi havia alguna novetat sobre 
l'aplicació del sistema Docentia. El Degà li va contestar que efectivament es pensava implementar 
immediatament, cohabitant encara aquest curs amb els formats actuals d'avaluació del professorat, 
per a passar a ser obligatori a partir del pròxim per a tots aquells que tinguen trams oberts. 

Jordi Ortiz, representant del ADR, va explicar amb relació a la qüestió de l'adaptació dels espais del 
Centre per als discapacitats que havien redactat un escrit sobre aquest tema. La Vicedegana de 
Qualitat li va respondre que es portava més d'un any treballant en això i que ja s'estaven començant 
a aplicar les primeres solucions. Amb aquesta intervenció va acabar el debat entorn de l'informe del 
Degà. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de la modificació dels membres de la Comissió Acadèmica del 
Màster en Història de la Formació del Món Occidental.  

El Degà va explicar que la CCA d'aquest Màster proposava a la Junta, per a la seua aprovació, la 
substitució del Prof. Rafael Narbona pel Prof. Enrique Cruselles.  

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la renovació dels estudiants de la Junta Electoral de la Facultat. 

A continuació el Degà va explicar que a causa de les graduacions d'estudiants, s'havia de procedir a 
realitzar canvis en la composició dels estudiants que formen part de la Junta Electoral de la Facultat. 



Per això proposava l'eixida de María Dolores Meneses Genovés (titular) i Javier Ortiz Palomares 
(suplent), i l'entrada de Sará Micó Gómez (titular) i Jordi Martínez Torres (suplent). 

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris dels graus 2018-2019.  

El Secretari de la Facultat va prendre la paraula per a explicar que la Comissió de Premis 
Extraordinaris de Grau ja s'havia reunit i acordat proposar a la junta, per a la seua aprovació, la 
concessió del premi als següents estudiants: 

Grau en Història: Andrés Carmona Aguilera, Isabel Benavent Montoro, Judith Tirado Juanuix i 
Eduardo Beltrán Porcel. 
Grau en Història de l'Art: Daniel Arcos Mas, Thais Soria Fuentes i Marta Alonso Rodríguez. 
Grau en Geografia i Medi Ambient: Sergio Bellés Montserrat. 
Grau en Informació i Documentació: Eliza-Desisa Pasca.  
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

6. Aprovació, si escau, de la renovació de la comissió de premis extraordinaris.  

La Vicedegana d'Estudis va prendre la paraula en aquest punt per a proposar diversos canvis en la 
composició de la Comissió de Premis Extraordinaris. Aquests passaven per l'entrada de la Profª. 
Oreto García en substitució del Prof. José Pérez com a representant del Grau en Història; la 
substitució d'Elena Rodrigo Aznar per Ana Mª Torres Nava com a representant suplent dels 
estudiants del Grau en Geografia i Medi Ambient; i l'entrada d'Emilio Silvestre Talavera com a 
representant suplent dels estudiants del Grau en Informació i Documentació.  

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

7. Aprovació, si escau, de la proposta de cursos d’idiomes de la Facultat.  

Aquest curs la matrícula en els tres cursos que ofereix la Facultat ha sigut similar a la d'anys 
anteriors, situant-se en un total de 29 alumnes. Per aquest motiu i sent la matrícula mínima que ha 
d'aconseguir cada grup perquè s'active de 7 persones, els tres cursos han complit amb aquest mínim 
i han començat a celebrar-se, demanant-se a la Junta la validació d'aquesta decisió. 

Sotmesa a votació, va ser aprovada per assentiment. 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació parcial de les CAT dels Graus de la Facultat per 
al curs 2019-2020.  

La Vicedegana d'Estudis va prendre de nou la paraula per a explicar que s'havien de produir alguns 
canvis en la composició de les CAT dels graus per sol·licitud de diverses àrees. D'aquesta manera en 
la CAT del Grau en Història la Profª. Consuelo Mata i la Profª. Oreto García com a representants 
d'Arqueologia i Prehistòria serien substituïdes pel Prof. Agustín Díez i la Profª. Teresa Orozco. De la 
mateixa manera el representant del Grau en Filosofia de la CAT en Història de l'Art passaria a ser 
Óscar Cubo, mentre que en la CAT de Geografia i Medi Ambient entraven com a nous membres la 
Profª. María José López i el Prof. Adolfo Calvo.  



Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

9. Proposta de presentació de candidatura del Prof. Bernard Vincent (EHESS) al Premio Órdenes 
Españolas 2020.  

Enguany i per tercera vegada, els organitzadors del Premi Ordes Militars Espanyoles van convidar a 
la facultat a presentar un candidat. Considerant de nou que el més idoni que pot proposar el Centre 
per la seua trajectòria investigadora i vinculació amb la nostra institució era el Prof. Bernard Vincent, 
el Degà va proposar presentar de nou la seua candidatura, pels motius específics ja assenyalats en 
convocatòries anteriors. 

Sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat. 

10. Recepció i aval, si escau dels títols propis de la Facultat.  

El Secretari de la Facultat va prendre de nou la paraula per a explicar que, com cada any, la Junta 
havia d'avalar la renovació de les noves edicions dels màsters propis del Centre així com dels títols 
propis dels quals és responsable. Aquests eren els següents: 

- Màster Propi en Fotografia: Producció i Creació (6a Edició). 
- Màster Propi en Anàlisi i Autenticació d'Obres d'Art (2a Edició). 
- Màster Propi PERMEA: Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art (3a Edició). 
- Títol d'Expert Universitari en Protecció de Patrimoni Cultural (3a Edició). 

Sotmesa a votació, va ser aprovada per assentiment. 

11. Adscripció, si escau, de la Facultat a la “Asociación de la Conferencia de Decanatos de Centros 
Universitarios con titulaciones en Artes y Humanidades.  

El Degà va explicar en aquest punt que s'estava creant una associació en l'àmbit estatal de facultats 
d'Humanitats, integrada pels seus degans, que havia de tindre com a finalitat una defensa més 
efectiva dels interessos d'aquesta branca de coneixement davant situacions desavantatjoses com la 
referida a la forma d'avaluació de la investigació. La proposta que feia era doncs que la Junta donara 
suport a l'adscripció del Centre a aquesta associació. El Prof. Anaclet Pons va dir llavors que seria 
una bona oportunitat per a entendre si en altres universitats espanyoles es maltractava la 
investigació en Humanitats de la mateixa manera que es fa en la Universitat de València, sent 
secundat pel Prof. Felipe Jerez, que es va preguntar si en altres universitats espanyoles s'utilitzarien 
els mateixos barems d'avaluació injustos. 

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 

12. Recolzament, si escau, de l’escrit presentat pel Personal Investigador en Formació de la 
Facultat, al voltant de l’aplicació de Gestió de Dedicació Horària (GDH).  

A conseqüència de la ja llarga polèmica suscitada per l'obligació imposada per la Universitat de 
València al Personal Investigador en Formació de registrar la seua jornada de treball en l'aplicació 
GDH, els membres d'aquest col·lectiu en la nostra Facultat van redactar un escrit de proposta que, 
havent sigut aprovat per tots els Departaments, es presentava ara davant la Junta. (vegeu l'annex 2) 
Per contra, l'absència de membres d'aquest col·lectiu en la Junta va impedir que es poguera 



conéixer de viva veu l'esperit i finalitat del text, la qual cosa va portar a obrir de nou el debat entorn 
d'aquesta polèmica, en termes molt similars als ja expressats i recollits en actes anteriors. 
Concordant els membres de la Junta que el text ja havia rebut el suport de tots els departaments, es 
va proposar finalment la seua votació. 

Sotmés a votació, va ser aprovat per assentiment. 

13. Assumptes de tràmit.  

El Degà va explicar que el Consell Tècnic d'Heràldica de la Generalitat València havia preguntat si la 
Facultat estava d'acord que el Prof. Mateu Rodrigo continuara amb la seua labor com a vocal 
d'aquest Consell en representació de la institució.  

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

14. Torn obert de paraula.  

El prof. Ferran Garcia-Oliver va prendre la paraula per a expressar que el volum de treball als 
quals són sotmesos els membres de les comissions de contractació és enorme, per la qual cosa va 
demanar que es doblegara almenys el nombre de membres de la comissió suplent per a repartir una 
mica millor la tasca. El Degà li va respondre que el problema, encara que conegut, té un arranjament 
difícil, ja que tals qüestions estan molt regulades. El prof. Felipe Jerez va intervenir llavors per a 
explicar que, atés el volum de treball, el que sí que es podia fer era sol·licitar la creació de dues 
comissions, i que enguany donades les circumstàncies haurien sigut aprovades. El Degà va concloure 
que assenyalant que en el futur es faria ús d'aquest recurs si fóra necessari. 

A continuació el prof. Felipe Jerez va tornar a parlar per a reprendre la qüestió de la memòria 
d'investigació, i de l'injust que és per a Humanitats l'existència d'un barem molt desequilibrat i una 
forma massa opaca de resoldre els errors de forma. El problema fonamental resideix en què els 
representants d'Humanitats són minoria en la Comissió d'Investigació de la Universitat, per la qual 
cosa resulta impossible la introducció de canvis per aqueixa via. A causa d'això, va tornar a sol·licitar 
que la nova associació de degans d'Humanitats fera força des del principi per a forçar una revisió. 
Altres professors, com Ferran Garcia-Oliver, Anaclet Pons i María José López, van secundar aquesta 
opinió després d'expressar les seues reserves sobre aquest i altres procediments administratius. El 
Degà es va comprometre a incloure aquest problema en l'agenda de la citada associació. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12:30, 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 

 

 

Manuel Lomas Cortés      Josep Montesinos Martínez  



ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

4 de novembre de 2019 

LLISTA D'ASSISTENTS 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Mª José Estrela Navarro 

Ferran García-Oliver García 

Juan Vicente García Marsilla 

Yolanda Gil Saura 

Enric Guinot Rodriguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Mª José López García 

Josep Montesinos Martínez 

Juan Fco. Pardo Molero 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Marisa Vázquez de Ágredos Pascual 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Marta García Carrión 

Emilio Iranzo García 

PAS 

Lucía Rojo Iranzo 

Josep Vicó Crespo 

Joaquin V. Lacasta Calvo 

ESTUDIANTS 

Jordi Ortiz Gisbert 

 

ANNEX 2 



 



 

 


