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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 4 de setembre de 2019 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 13:00 en segona convocatòria 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència:  Ivana Frasquet Miguel i Sergi 
Doménech García. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 11 de juliol de 2019.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe del Degà. 

El Degà va començar el seu informe avisant de les novetats que s'havien produït tant 
en la Comissió de Professorat com en el Consell de Govern. D'aquest últim va destacar 
l'aprovació de la proposta de candidats als premis extraordinaris de doctorat, que en el 
nostre cas ha recaigut en Melanie Ibáñez Domingo, sent les seues codirectores les Prof. 
Aurora Bosch i Ana Aguado. De la mateixa manera també es van aprovar les diferents 
activitats de participació universitària, que en la nostra Facultat es concreten en el 
reconeixement de 1,5 crèdits per la participació en l'organització d'activitats de difusió dels 
graus en centres d'educació primària i secundària, i l'organització del congrés de 
l'Associació de Geografia. En aquest sentit en Degà va subratllar que no tenim altres vies de 
reconeixement de crèdits de participació i que convindria buscar altres possibilitats que 
amplíen l'oferta.  

Així mateix va comentar que el Consell de Govern havia aprovat una doble titulació de 
ADE en col·laboració amb la universitat RANEPA de Moscou, i que la nostra Facultat està 
treballant en una proposta similar que espera que puga veure la llum. En aquest sentit 
també va informar de la signatura de diversos convenis de col·laboració de la Universitat de 
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València amb el BSCH, i amb el Ministeri de Foment i el Ministeri de l'Interior en el marc del 
programa de Pràctiques Externes. El capítol de l'informe relacionat amb els acords del 
Consell de Govern va concloure amb l'avís que ja estava disponible per a la seua consulta el 
calendari de processos de gestió acadèmica per al Curs 2019/2020, i amb la notícia que 
s'havia creat una Comissió de Sostenibilitat que no sabem si en el futur podrà afectar el 
Centre d'alguna manera. 

Respecte a la gestió del Centre, el Degà va explicar que en breu s'escometrà la 
reforma de la façana de l'edifici principal que dóna a Blasco Ibáñez, i que tots els afectats ja 
van rebre un correu al juliol avisant que han de buidar l'espai més pròxim a les finestres dels 
seus despatxos.  

De la mateixa manera va informar que al llarg de les primeres setmanes de curs se 
celebrarien en la Facultat diverses comissions de promoció del professorat, circumstància 
que volia aprofitar per a felicitar a tots aquells companys que aconseguiren les seues 
promocions i especialment als membres de les diferents comissions per la càrrega de treball 
que estaven suportant. 

A continuació va explicar que en totes les facultats s'establirà un Punt Violeta, sobre 
la base d'acords anteriors del Consell de Govern. En el cas del nostre Centre, aquest espai 
estarà en el Deganat, i comptarà amb un horari d'atenció específic. Les Prof. Mª Isabel 
Vázquez de Ágredos i Marta García seran les encarregades de donar aquest servei. 

El Degà va finalitzar el seu informe assenyalant que el dia 5 de setembre se celebrarà 
el tradicional acte de benvinguda als alumnes de Primer Curs, que s'encarregarà de 
gestionar la Prof.ª Marta García al costat dels coordinadors de Primer de tots els Graus. Com 
a novetat enguany també participarà un membre del ADR i un representant de Política 
Lingüística. De la mateixa manera està previst que els mentors passen per cada grup per a 
informar del programa i els seus avantatges.  

Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, el Degà va voler donar el condol a 
Julia Barceló, antiga administradora del Centre, per la defunció del seu fill en accident de 
trànsit. 

  

3. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de 
selección de personal contractat de caràcter temporal (places d’ajudant, ajudant doctor i 
associat) per al curs 2019-20. 

Aquest canvi havia de produir-se per la jubilació del Prof. José Pérez Ballester, Vocal 2º 
d'aquesta Comissió. El candidat proposat per a substituir-li va ser el Prof. Ferran Arasa Gil. 
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La proposta va ser aprovada per unanimitat.  

4. Proposta i aprovació, si escau, del vocal 3é titular i suplent, de la comissió de professorat 
contractat doctor de la plaça 6441 del Departament d’Història de l’Art. 

El vocal 3é titular i suplent proposat per la Junta de Centre per aquesta plaça foren, 
com a titular, Estrella de Diego Otero, de la Universidad Complutense de Madrid, i Víctor 
Mínguez Cornelles, de la Universitat Jaume I, com llur suplent.  

La proposta va ser aprovada per unanimitat.  

5. Proposta i aprovació, si escau, dels membres del tribunal de places vacants de cossos 
docents universitaris. 

El Degà de la Facultat va presentar, per a la seua aprovació, la proposta següent: 

Nº Plaça: 6436. Cos docent: Titular d’Universitat.  Àrea de coneixement: Història de l’Art. 

Titulars: 
Vocal 1º: Fernando Pérez Mulet (Universidad de Cádiz) 
Vocal2º: Víctor M. Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I (Castelló). 
Vocal 3º:  Gloria Camarero Gómez (Universidad Carlos III (Madrid) 
Suplents: 
Vocal 1º: María Teresa Laguna Paul (Universidad de Sevilla) 
Vocal2º:  Dolores Reyes Escalera Pérez (Universidad de Málaga) 
Vocal 3º: José María Morillas Alcázar (Universidad de Huelva) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

 

6. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació dels membres de la Comissió Acadèmica 
de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna.  

La proposta va consistir en la substitució del Prof. Ricardo Franch –que passa a 
l'Escola de Doctorat)– pel Prof. Rafael Narbona com a president d'aquesta Comissió. 

La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 

7. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 
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8. Torn obert de paraula. 

No n’hi ha. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:26, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

4 de setembre de 2019 

LLISTA D'ASSISTETS 

 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

J. Emili Aura Tortosa 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Jorge Antonio Calatá Sanz 

Juan Vicente García Marsilla 

Yolanda Gil Saura 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Josep Montesinos Martínez 

Juan Fco. Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

Anaclet Pons Pons 

Julián Sanz Hoya 

Marisa Vázquez de Ágredos Pascual 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Marta García Carrión 

Emilio Iranzo García 
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PAS 

Mª Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 

Lucía Rojo Iranzo 

Josep Vicó Crespo 

Joaquin V. Lacasta Calvo 

 

ESTUDIANTS 

Julián Mora Daza 

Jordi Ortiz Gisbert 

 


