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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 15 de juny de 2021 

Hora de la reunió: 12h00 en primera convocatòria i 12h30 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  Excusen la seua assistència Miquel Requena, Antonio Ledo i 

Anaclet Pons. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 21 de maig de 2021. 

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe explicant que el motiu de la Junta era aprovar alguns 

integrants dels tribunals de places en promoció que la Universitat havia posat en marxa en 

una segona fase, i que per a aquest Centre suposava una plaça més respecte a les que ja es 

coneixien.  

 

Més enllà d'això hi havia poc del que informar, atés que l'anterior junta s'havia celebrat feia 

només unes poques setmanes. D'una banda va avisar que hi havia convocada una vaga per 

al dia 18 de juny, però no es podía saber si afectaria o no al Centre. Per una altra va explicar 

que s'estaven preparant una sèrie d'esdeveniments per a commemorar el mig segle del 

començament de la docència en la Facultat. En principi s'havia contactat amb alguns 

exalumnes que havien conegut el trasllat des de La Nau, i convidava a tots a proposar 

possibles activitats. De la mateixa manera va comentar que les comissions de contractació 

de caràcter temporal ja s'havien posat en marxa, i que enguany el treball que moltes d'elles 

tindrien per davant anava a ser ardu, per l'elevada concurrència de candidats. En previsió 
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que, al llarg dels pròxims anys i a causa de les jubilacions que s'esperen, aquesta situació 

torne a repetir-se, s'havia demanat a Rectorat que arbitrara algun tipus de compensació pel 

treball que realitzen els integrants d'aquestes comissions. 

 

Sense més qüestions de les que informar, el Degà va donar per acabat el seu informe. 

 

3. Proposta i aprovació si escau dels vocals 3 titular i suplents de les comissions de 
professorat contractat doctor.  

Aquesta proposta afectava la composició de la plaça 1149 de Geografia Física. En concret el 

Degà va plantejar a la Junta l'aprovació de Mª Eugenia Pérez González, de la Universitat 

Complutente de Madrid, com a vocal 3a titular, i de José Ojeda Zujar, de la Universitat de 

Sevilla, com el seu suplent. 

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

 
4. Proposta i aprovació si escau de l’adhesió de la Facultat a l’acord de la UV, respecte e la 
fundació de l’associació “Aromas Itinerarium Salutis”. 
 
En aquest punt va prendre la paraula la Vicedegana de Qualitat per a comentar que aquesta 
associació preveia la posada en valor patrimonial i turístic de les antigues especieries i 
farmàcies històriques que encara es conserven a Europa, partint del treball que ella mateixa 
dirigia en la de Santa María della Scala de Roma. Dins dels objectius d'aquest projecte 
estava la creació d’un itinerari europeu que en vol presentar davant el Consell d’Europa, per 
la qual cosa era necessari articular tota aquesta labor entorn d'una iniciativa més ampla que 
servira per a donar-li suport. Fruit d'aquest esforç era la creació d'aquesta associació de la 
qual la Universitat de València recentment formava part, i que era necessaria per a poder 
presentar el projecte davant Europa. El que es demanava era l'adhesió de la Facultat a 
aquesta iniciativa, amb la finalitat de reforçar-la. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per asentiment. 

 
5. Aprovació, si escau, de la renovació de la comissió d’igualtat de la Facultat de Geografia i 
Història. 
 
La Vicedegana de Qualitat va continuar amb l'ús de la paraula, per a explicar que aquest 

punt estava motivat per l’interés de la doctoranda Ana Cantó per formar part de la citada 

comissió. 

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 
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6. Assumptes de tràmit. 
 
La Profª Teresa Orozco va prendre la paraula per a explicar que el Departament de 
Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga havia aprovat una sol·licitud de suport a 
l'ampliació del termini d'excavació que en l'actualitat es realitza a Ciutat Vella (Casa del 
Rellotger), i que volia proposar que la Junta fera el mateix en nom de tota la Facultat. 
 
De la mateixa manera el Degà va explicar que s'havia produït un canvi d'última hora en la 
composició de la CCA del Màster de Cooperació al Desenvolupament que convenia validar. 
Es tractava de l'eixida de Mª Jesús Mártinez Usarralde, i la seua substitució per Albert Mora 
Castro. 
 
Sotmeses a votació, ambdues propostes van ser aprovades per unanimitat 
 
7. Torn obert de paraula. 
 
No n’hi ha. 

 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12:55, 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 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

15 de juny de 2021 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Andreu Miralles, Xavier 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Catalá Sanz, Jorge 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María 

Doménech García, Sergi 

García Carrión, Marta 

García Marsilla, Juan Vicente 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo García, Emilio 

Jiménez Salvador, José Luis 

Lomas Cortés, Manuel 

Mandingorra Llavata, Mª Luz 

Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Kölher, M. Teresa 

Pardo Molero, Juan Francisco 

Pitarch Garrido, María Dolores 

Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Izquierdo Aranda, Mª Teresa 

PAS 

Mares García, Consuelo 

Montes Viana, Mercedes 

Rojo Iranzo, Lucía 

Lacasta, Joaquín 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


