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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 18 de febrer de 2021 

Hora de la reunió: 12h30 en primera convocatòria i 13h00 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  Excusa la seua assistència Marta García Carrión. 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors, ordinaria i extraorordinària de 4 i 27 de 
novembre de 2020.  

S’aproven per assentiment. 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe explicant que el motiu d'aquesta junta era presentar, i 
si escau aprovar, els comptes de l'exercici 2020 abans de l'elecció a degà.  
Aquests comicis arribaven en un moment en el qual, acabats els exàmens, la Facultat 
encarava l'inici del segon semestre. El model de docència pactat per a febrer (100% en línia) 
de moment estava funcionant bé, i s'esperava tornar a la semipresencialitat al març, encara 
que des de Rectorat no hi havia notícies sobre aquest tema. De la mateixa manera i encara 
que el servei de reprografia i la sala de lectura seguien tancats, la majoria de serveis de la 
Facultat continuaven oberts i l'administració en marxa. De fet s'estava aprofitant per a fer 
alguns treballs de millora de les infraestructures. 

 
En un altre ordre de coses va explicar que el Laboratori de Fonts Orals "Ronald Fraser" 
s'havia instal·lat en el despatx F.1.1. Així mateix va comentar que el Fòrum d'Ocupació 
previst per al 25 de febrer seria finalment en modalitat 100% en línia i que estava obert el 
termini d'inscripció, per la qual cosa pregava a tots que animaren als seus alumnes a 
participar. També estava en marxa el programa Motivem, el termini d'inscripció del qual 
expirava el 24 de febrer. En aquest mateix ordre de coses va avisar que la Unitat d'Igualtat 
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havia concedit a la Facultat una ajuda per a la realització d'activitats en línia que encara 
estaven dissenyant-se. 

 
Després d'explicar el mecanisme de votació que se seguiria en la junta extraordinària per a 
l'elecció a degà del dia 24 de febrer el degà va donar per acabat el seu informe. 

3. Liquidació del pressupost de l’any 2020. 

El Vicedegà d'Economia va prendre la paraula per a explicar les línies mestres de la política 
de despeses que s'havia desenvolupat durant l'exercici 2020. Per a això va distribuir un 
informe que, dividit en "entrades" i "eixides", contenia els principals capítols de despesa 
(vegeu annex 2). 

  
En suma va explicar que la gestió del pressupost havia sigut una mica més complexa que en 
anys anteriors, en part per les conseqüències del nou càlcul de repartiment entre els 
centres dissenyat pel Rectorat (i ja explicat en Junta en sessions anteriors), i sobretot per 
l'impacte de la pandèmia. Quant al nou repart, la Facultat havia eixit ben parada perquè no 
havia perdut ingressos, així que havia sumat alguns extres. D'aquesta manera els ingressos 
aproximats s'havien situat en uns 144.000 euros, havent quedat al final de l'exercici una 
mica més de cinc mil per lliurar. 

 
En aquest sentit l'execució de les partides havia seguit un camí similar al d'altres anys, 
representant les despeses generals el principal capítol de despesa. Per darrere d'aquests la 
reforma de l'aula F.3.2 havia sigut la eixida extraordinària més significativa, i s'havia pogut 
escometre amb solvència gràcies a la desviació d'una part dels diners destinats a les 
activitats culturals que, amb la pandèmia, van ser suspeses. Això mateix havia ocorregut 
amb la renovació dels equips informàtics obsolets de les aules d'informàtica, i que també 
s'havia acabat per menjar una part substancial del pressupost. En relació amb les despeses 
derivades de la Covid, la inversió inesperada havia sigut d'uns 8.000 euros, encara que des 
del programa de suport a la docència havien arribat altres 7.500 que havien ajudat molt a 
afrontar la situació. 

Sotmesa a votació, la proposta de liquidació del pressupost va ser aprovada per 
assentiment. 

4. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha. 

5. Torn obert de paraula. 

El Prof. Ferran Archilés va prendre la paraula per a explicar els problemes que la norma de la 
UV, que regula l'ús de la signatura digital, estava donant a l'hora de tramitar la 
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documentació dels tribunals de tesis doctoral. Considerava que la Facultat podia redactar 
un escrit en el qual es sol·licitara una major flexibilitat en el seu ús, i el Degà va confirmar 
que es manaria, al mateix temps que contactaria amb el director de l'Escola de Doctorat per 
a parlar del tema.  

A continuació la Prof.ª Yolanda Gil va agrair l'esforç per tancar la legislatura, al mateix temps 
que va plantejar la necessitat de reavivar els debats entre els membres de la junta i els 
consells de departament, molt reduïts des que la pandèmia havia obligat a mantindre les 
reunions en format telemàtic. El Degà va contestar que aquell canvi era cert, i va animar a 
tots a participar més activament. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:48, 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 

18 de febrer de 2021 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Archilés Cardona, Ferran 

Camarasa Belmonte, Ana 

Catalá Sanz, Jorge 

Chiva Beltrán, Juan 

Cortés Escrivà, Josepa 

Cruselles Gómez, José María 

García Marsilla, Juan Vicente 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo Garia, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Ledo Caballero, Antonio Carlos 

Lomas Cortés, Manuel 

Mandingorra Llavata, María Luz 

Montesinos Martínez, Josep 

Pardo Molero, Juan Francisco 

Pitarch Garrido, Mª Dolores 
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Requena Jiménez, Miguel 

Salom Carrasco, Julia 

Vázquez de Ágredos- Pascual, Marisa 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Andreu Miralles, Xavier  

Izquierdo Aranda, María Teresa 

Mocholí Martínez, María Elvira 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

Solbes Borja, Clara 

PAS 

Mares García, Consuelo    
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