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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 21 d’abril de 2021 

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

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  Excusen la seua assistència Ana Camasara Belmonte i 

Yolanda Gil Saura.  

 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 18 de febrer i extraordinària de 24 de 

febrer. 

S’aproven per assentiment. 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe explicant que no s'havien produït novetats importants 

en la gestió relacionada amb la pandèmia. El nombre d'incidències s'anava reduint, mentre 

el personal del Centre s'anava vacunant gradualment en funció dels grups d'edat. No es 

prevenien canvis en els protocols aplicats fins a eixe moment.  

 

A continuació va informar de la instalació gradual de mesuradors de CO₂ a les aules, així com 

de purificadors d'aire en espais poc ventilats, com era el cas d'alguns laboratoris. 

En un altre ordre de coses va avisar que les ajudes de suport a la docència i laboratoris 

docents s'anaven a convocar en breu, i que els departaments prompte tindrien el termini 

obert per a sol·licitar-les. Enguany el pressupost per a laboratoris havia augmentat una 

mica, mentre que s'havia reduït el destinat a suport a la docència.  

 

En relació amb altres ajudes el Degà va aprofitar per a explicar que les activitats culturals 
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finançades pel Centre continuaven realitzant-se, encara que en menor quantitat que altres 

anys. Va recordar a més que el vicedegà de Cultura insistia que tots aquells responsables 

d'aquestes d'activitats li manaren amb temps la informació sobre la seua celebració (de 

cara a seua difusió), ja que en molts casos segueix sense produir-se. 

 

Pel que feia a les notícies que arribaven des del Rectorat, els vicerectors d'Estudis i 

d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies havien organitzat una reunió amb els directors dels 

màsters del Centre. El Degà suposava que voldrien plantejar novetats en la nova gestió 

d'aquests títols, però de moment no havia transcendit el motiu concret de la convocatòria. 

De la mateixa manera el Centre anava a participar en la prova pilot d'un projecte sobre 

conciliació familiar, encara que tampoc es tenien moltes més dades sobre aquest tema. 

Finalment s’havia previst un Consell de Govern per a la setmana següent, però encara no es 

coneixia l'ordre del dia. El Degà suposava que els punts a tractar estarien relacionats amb el 

nomenament de professors emèrits, així que va recordar als departaments interessats que 

encara eren a temps de presentar sol·licituds. 

 

En relació amb la qüestió de les promocions el Degà va aprofitar per a aclarir que, en relació 

amb les promocions a la figura professor contractat doctor previstes en el punt 7 de l'ordre 

del dia de la Junta, just abans de l'inici de la reunió havien arribat novetats del Rectorat, que 

deixaven fora a dos dels professors que havien sol·licitat aquesta promoció, el que havia 

provocat que es retirara la documentació presentada pel Departament d'Història Medieval i 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques referida al Prof. Pau Viciano. 

 

El Degà va concloure el seu informe recordant que el 22 d'abril se celebrarien les Jornades 

de Patrimoni Immaterial en col·laboració amb la Càtedra Unesco, així com el 75 Aniversari 

de les Nacions Unides (en el qual participarien diversos alumnes del Centre), per la qual 

cosa va convidar a tots els membres de la Junta a assistir telemàticament. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del pressupost per a l’any 2021. 

El vicedegà d'Economia va prendre la paraula per a explicar el pressupost previst per a la 

present anualitat (vegeu annex 2). En suma no presentava excessius canvis respecte a l'any 

anterior, mantenint assignacions similars en els principals capítols de despesa. Deixant a un 

costat les despeses ordinàries, les principals inversions tornarien a concentrar-se entorn del 

finançament d'activitats culturals, així com en la reforma d'una nova aula, continuant així 

amb el compromís de renovació gradual dels espais adoptat en la passada legislatura. Les 

principals reduccions es preveien en el capítol de renovació d'ordinadors (per haver conclòs 

aquesta tasca en dates molt recents) i en l'assignació percebuda pel ADR, atés que any rere 

any no consumien una part important d'aquesta 

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 
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4. Aprovació, si escau, de l’oferta de places per a l’admissio d’estudiants/tes amb estudis 

universitaris oficial parcials curs 2021-22. 

El Secretari va prendre la paraula per a explicar que l'oferta per al pròxim curs preveia la 

reserva de huit places respectivament en els graus d'Història i Història de l'Art, i cinc places 

respectivament en els graus de Geografia i Informació i Documentació.  

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

5. Propòsta i aprovació, si escau, de de la composició de la Comissió de selecció de 

personal contractat de carácter temporal (places d’ajudant, ajudant doctor i associat) per 

al curs 2021-2022. 

El Secretari va continuar explicant que, per a aquesta comissió, la Junta havia de designar 

tres membres i els seus suplents, sent la proposta que es presentava la següent: 

Vocal 1: Titular: Isamel Sanz Campos (suplent  Ana Camarasa Belmonte) 

Vocal 2: Titular Mireia López Bertran (suplent Miguel Requena Jiménez) 

Vocal 3: Titular Agustín Díez Castillo (suplent Antonio José Mira Jodar) 

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

6. Propòsta i aprovació, si escau, dels vocals 1 i 2 titulars i suplents de les comissions de 

professorat contractat doctor per al curs 2021-2022. 

Per aquesta comissió la Junta havia de triar tres membres i els seus suplents per a cada 

plaça. D'ells els vocals 1 i 2 eren comuns a totes, així que per a no repetir el procés en cada 

plaça s'havia separat la seua designació en un punt específic. Els vocals 1 i 2 i els seus 

suplents que es proposaven a l'aprovació de la Junta eren: 

Vocal 1: Julián Sanz Hoya (suplent Teresa Orozco Köhler) 

Vocal 2: Elena Grau Almero (suplent Luis Vives-Ferrandiz Sánchez) 

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

7. Propòsta i aprovació, si escau, dels vocals 3 titulars i suplents de les comissions de 

professorat contractat doctor. 

En aquest punt sí que s'havia d'aprovar a un vocal tercer, i el seu suplent, específic per a 

cadascuna de les quatre places oferides. La proposta va ser la següent: 

a) Plaça 11 56 de Geografia Humana: 

Titular: María del Carmen Cañizares Ruiz (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Suplent: Moisés Simancas Cruz (Universidad de La Laguna) 
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b) Plaça 11 69 d’Història Antiga 

Titular: José Antonio Molina Gómez (Universidad de Murcia) 

Suplent: Rafael González Fernández (Universidad de Murcia) 

c) Plaça 65 47 d’Història de l’Art 

Titular: Matilde Miquel Juan (Universidad Complutense) 

Suplent: María Olga Pérez Monzón (Universidad Complutense) 

d) Plaça 68 57 de Prehistòria 

Titular: Natalia Alonso Martínez (Universitat de Lleida) 

Suplent: María Martínez Berdagà Zapata (Universitat de Barcelona) 

 

Sotmeses a votació, les propostes van ser aprovades per unanimitat. 

8. Propòsta i aprovació, si escau, dels tribunals de places vacants de cossos docents 

Universitaris. 

Les propostes van ser les següents: 

a) Plaça 12 16 d’Història de l’Art 

President: Rafael García Mahíques  (Suplent Cristina Vidal Lorenzo) 

Secretària: Àngels Martí Bonafe (Suplent Felipe Jérez Moliner) 

Vocals: 

1) Titular Víctor Manuel Mínguez Cornelles (UJI); suplent Inmaculada Rodríguez Moya (UJI) 

2) Titular Reyes Escalera Pérez  (Universidad de Málaga); suplent Sonia Ríos Moyano 

(Universidad de Málaga) 

3) Titular María José Cuesta García de Leonardo (Universidad Castilla La Mancha); suplente 

José Julio García Arranz (Universidad de Extremadura) 

b) Plaça 64 85 d’Història de l’Art 

Presidenta: Cristina Vidal Lorenzo (suplente Rafael García Mahiques) 

Secretària: Àngels Martí Bonafe (Suplente José Martín Martínez) 

Vocals: 
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1) Titular María Teresa Méndez Baiges (Universidad de Málaga); suplent José Julio García 

Arranz (Universidad de Extremadura). 

2) Titular Víctor Manuel Mínguez (UJI): suplent Reyes Escalera Pérez (Universidad de 

Málaga). 

3) Titular Miguel Ángel Sorroche Cuerva (Universidad de Granada); suplent Matilde Miquel 

Juan (Universidad Complutente). 

c) Plaça 11 14 d’Història de l’Art 

President: Rafael Gil Salinas; suplent Daniel Benito Goerlich 

Secretari: Felipe Jerez Moliner; suplent María José López Terrada 

Vocals: 

1) Titular Concepción Lomba Serran (Universidad de Zaragoza); suplent Mónica Vázquez 

Astorga (Universidad de Zaragoza) 

2) Titular Magdalena Illán Martín (Universidad de Sevilla): suplent Daniel Tejero Olivares 

(Universitat Miguel Hernández) 

3) Titular Víctor M. Mínguez Cornelles (UJI); suplent Inmaculada Rodríguez Moya (UJI) 

 

d) Plaça 11 19 d’Història Contemporània 

President: Marc Baldó Lacomba; suplent Anaclet Pons Pons 

Secretària: Ivana Frasquet Miguel; suplent Encarna García Monerris 

Vocals: 

1) Titular Raquel Sánchez García  (complutense); suplent Ángeles Lario Gonzalez (UNED) 

2) Titular Ricardo Martín de la Guardia (UVA); suplent Gonzalo Pasamar Alzuria (Zaragoza) 

3) Titular Jordi Canal Morell (De la Ecoles des hautes etudes); suplent Ángel Duarte 

Monserrat ( Cordoba) 

Sotmeses a votació, les propostes van ser aprovades per unanimitat. 

9. Propòsta i aprovació, si escau, de la proposta de substitució dels membres de la 

Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en Cooperació al Desenvolupament. 

La proposta consistia en la substitució de la Profª. Julia Salom pel Prof. José Javier Serrano. 
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Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 

10. Propòsta i aprovació, si escau, del posicionament de la Facultat davant 

l’enderrocament del cinema Metropol. 

El Degà va explicar que el Departament d'Història de l'Art havia treballat intensament per a 

evitar la demolició d'aquest edifici. La Facultat va donar suport a aquesta postura i fins i tot 

va organitzar una tertúlia que va tindre molt de ressò en els mitjans de comunicació. 

Desgraciadament no s'ha pogut evitar la mesura, però així i tot considerava necessari 

aprovar un escrit de protesta que va llegir a continuació: 

“En atenció als diversos argument esgrimits en l’informe consultiu adjunt de 20 de maig de 

2020 sobre els valors històrics, artístics i de memòria democràtica de l’antic Cinema 

Metropol de València, elaborat per membres del Departament d’Història de l’Art, del 

Departament d’Història Moderna i Contemporània i de l’Aula d’Història i Memòria 

Democràtica de la Universitat de València, la Junta de Facultad de Geografia i Història de la 

Universitat de València mostra el seu rebuig a l’enderrocament del Cinema Metropol i 

sol·licita que les autoritats competents adopten qualsevol mesura que evite la seua 

desaparoció” 

El Degà també va voler mostrar el seu agraïment a tots els que havien participat en l'intent 

d'evitar la destrucció de l'immoble. El Prof. Felipe Jerez va prendre la paraula per a dir que 

almenys s'havia intentat, i que també volia expressar el seu agraïment a tots els implicats en 

la defensa de la seua conservació. 

Sotmés a votació, el text va ser aprovat per assentiment. 

 

11. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

12. Torn obert de paraula. 

La Profª. Teresa Orozco va demanar la paraula per a anunciar que en breu s'anava a celebrar 

el centenari de la creació del Laboratori de Prehistòria i Arqueologia, i que es realitzarien tot 

un seguit  d'activitats conmemoratives. 

El Degà va subratllar la importància d'aquesta efemèride i va animar a la seua celebració. 
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Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:30, 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 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

21 d’abril de 2021 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Albaladejo Vivero, Manuel 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Catalá Sanz, Jorge 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María 

Doménech Garcia, Sergi 

García Carrión, Marta 

García Marsilla, Juan Vicente 

Iranzo Garia, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Ledo Caballero, Antonio Carlos 

Lomas Cortés, Manuel 

Mandingorra Llavata, María Luz 

Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Kölher, M. Teresa 

Pardo Molero, Juan Francisco 
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Salom Carrasco, Julia 

 

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 

Montes Viana, Mercedes 

Rojo Iranzo, Lucía 

Lacasta, Joaquin 

ESTUDIANTS  

Cantos Martínez, Andrea 
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