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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 17 de juny de 2022 

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

 

Assistents: relació a l'Annex 1.   Excusen la seua assistència el Prof.  José Luis Jiménez i Na 
Consuelo Mares. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 10 novembre i extraordinària de 2o de 

desembre de 2021. 

S’aprova per assentiment. 

2. Informe del Degà.  

El degà va començar el seu informe explicant que les diferents propostes de canvi d'OCA 

presentades per alguns graus de la nostra Facultat, objecte d'una de les reunions anteriors 

de la Junta, ja havien sigut aprovades en el Consell de Govern. En aqueixa mateixa reunió 

s'havien expressat alguns dubtes sobre el xicotet descens percentual en l'oferta de 

docència en valencià en el grau en Geografia i Medi ambient, però es va justificar sense 

problemes atés l'important augment que havia conegut en els últims anys. 

D'altra banda, va avisar que també ja s'havien aprovat tots els tribunals i perfils de l'oferta 

de places per al pròxim curs. Els terminis de la convocatòria ja havien començat a córrer, 

per la qual cosa entenia que les comissions es constituirien en breu. De cada a la seua 

organització, el Degà va recordar que, enguany, el mes d'agost s'ha declarat inhàbil. 
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En un altre ordre de coses i per a acabar amb les conclusions que es podien extraure l'últim 

Consell de Govern, el Degà es va felicitar per l'aprovació de l'informe sobre el patrimoni de 

Sagunt elaborat pel nostre company el Prof. Adrià Besó. 

Pel que fa a les obres de millora i reforma que han tingut lloc en diferents espais del centre 

al llarg d'aquest curs, el Degà va informar que totes elles estaven finalitzades i lliurades, 

mancant les quals es realitzen en la tercera planta, i que encara es prolongaran una mica 

més. 

En un altre ordre de coses, va explicar que la concessió del servei de reprografia havia 

expirat, sense que cap empresa es presentara al nou concurs, per la qual cosa el Centre es 

quedava sense aquest servei. A partir d'ara caldrà acudir al servei de reprografia de la 

Facultat de Filosofia, on es passen tots els serveis que abans es prestaven al nostre Centre 

tant a professors com alumnes. L'alumne Víctor Herrera va prendre llavors la paraula per a 

preguntar si, en l'espai que quedava lliure, es podrien instal·lar nous microones per a servei 

dels estudiants; el Degà li va contestar que la instal·lació dels nostres aparells només es pot 

fer en l'espai de la cafeteria. 

De la mateixa manera, és molt possible que el gabinet de salut acabe traslladant-se a la 

nova Facultat d'Infermeria. Intentarem retindre aquest servei en el nostre Centre amb una 

oferta d'ampliació de l'espai que actualment ocupa. La negociació però serà complicada. 

Sense més qüestions que tractar, el Degà va donar per finalitzat el seu informe. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Comissió de Coordinació 

Acadèmica del Màster en Cooperació al Desenvolupament. 

Aquest era l'últim d'una sèrie de canvis en aquesta CCA, i consistia en el nomenament de 

Maria Trelis Villanueva com a nova coodirectora del màster, i el pas d'Ana Sales a la condició 

de vocal d'aquest. 

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

4. Aprovació, si ecau, del canvi d’adscripció de Centre del profesor ajudant doctor Rubèn 

Arnandis i Agramunt. 

Aquest punt consistia a donar suport a la proposta, realitzada pel Prof. Rubèn Arnandis, del 

Departament de Geografia, per a procedir a un canvi en la seua adscripció de 

Centre/Facultat en els termes de la proposta que havia fet. El Departament de Geografia ja 

l'havia aprovada, per la qual cosa es demanava ara a la Junta que fera el mateix. 

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 
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5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de despesa en laboratoris docents per al curs 

2022. 

En aquest punt el Vicedegà d'Economia va prendre la paraula per a explicar que el 

pressupost assignat per a enguany havia baixat en uns 200 euros però que, així i tot, es 

podria fer front a totes les sol·licituds fent-se càrrec la Facultat d'aportar una xicoteta 

assignació pròpia per a completar totes les despeses previstes (Vegeu annex 3). 

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

 

6. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

 

7. Torn obert de paraula.  

El representant d'estudiants va prendre de nou la paraula per a preguntar per la reparació 

de les goteres que pateixen alguns espais del nostre edifici. El Degà va comentar, com ja 

havia fet altres vegades, que fins que no rebem el permís per a retirar els panells solars de 

les teulades, és impossible la reparació de moltes d'elles. 

 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es va cloure la sessió a les 13:15, 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 Martíne 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

17 de juny de 2022 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Archilés Cardona, Ferran 

Camarasa Belmonte, Ana  

Cruselles Gómez, José María 

Doménech García, Sergi 

García Carrión, Marta 

García Marsilla, Juan Vicente 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo García, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Ledo Caballero, Antonio 

Lomas Cortés, Manuel 

Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Köhler, María Teresa 

Pons Pons, Anaclet 

Salom Carrasco, Julia 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 
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Andreu Miralles, Xavier 

Izquierdo Aranda, María Teresa 

Mocholí Martínez, Elvira 

PAS 

Montes Viana, Mercedes 

Rojo Iranzo, Lucía 

Lacasta Calvo, Joaquín 

ESTUDIANTS 

Herrera, Víctor 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

LABORATORIS DOCENTS. CONVOCATÒRIA 2022 – SOL·LICITUDS 
 

Departament Concepte Preu (IVA inclòs) 

H. Moderna i Contemporània Equipaments informàtics 
Equipaments informàtics 

701,80 
60,50 

Prehistòria, Arqueologia, H. Antiga Equipaments informàtics 
Mobiliari laboratori 

794,97 
1068,10 

H. Medieval/Ciències i Tècniques His. 
Equipaments informàtics 
Materials docents laboratori 
Llicència Absysnet 

1358,00 
550,00 
300,00 

Geografia 
S. Alimentació Ininterrompuda 
Equipaments informàtics 
Tablas de Colores de Suelos 

294,03 
713,90 

1047,20 

Història de l’Art 
Fungibles 
Instruments laboratori 
Instruments laboratori 

39,47 
1678,00 
340,00 

TOTAL  8945,47 
 

Assignació UV 2022   8968,61 € 

TOTAL   8945,47 € 

Diferència       23,14 € 
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