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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 7 d’abril de 2022 

Hora de la reunió: 11h30 en primera convocatòria i 12h00 en segona 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  Excusen la seua assistència Ferran Archilés, Marta García 
Carrón i Mª Luz Mandingorra. 

 

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 s'havien produït dues comissions 
importants des de l'última Junta. La primera tenia a veure amb el procés d'anàlisi de les 
avaluacions docents, del qual encara no es tenien els resultats. En la segona s'havien 
analitzat algunes conseqüències de la Guerra d'Ucraïna, i en ella s'havia decidit mantindre 
sense activitat el Centre Rus. 
 
D'altra banda, va aprofitar per a avisar dels canvis en el teletreball que s'havien aprovat i 
afectaven el PAS. Des d'aqueix moment i depenent del perfil de cada plaça, seria possible 
treballar des de casa dos dies a la setmana, encara que aquestes adaptacions estarien 
subjectes a sol·licitud i aprovació prèvies. De moment no s'havien detectat problemes en el 
Centre derivats de l'aplicació d'aquesta mesura. 
 
De la mateixa manera, va explicar que existien algunes novetats respecte a l'assignatura 
perduda pel Departament de Geografia en el grau en Ciències Ambientals. El tema s'havia 
tractat en la Comissió de Professorat, encara que la postura adoptada finalment no era 
favorable als interessos del nostre Departament. En tot cas havia quedat constància de la 
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queixa, el mateix que en el Consell de Govern, on també s'havia tractat el tema amb idèntic 
resultat. El Prof. Juan Miguel Albertos, director d'aquest Departament, va indicar que en 
qualsevol cas s'havia demanat per escrit al Vicerectorat d'Estudis que Geografia poguera 
ser present en la reforma de la memòria de verificació d'aquest grau en Ambientals. 
 
També des del Departament de Geografia havia arribat una proposta de canvi dels barems 
de la Facultat aplicables a les contractacions temporals. No apareixia en la convocatòria 
com a punt del ordre del dia perquè no havia donat temps, però en qualsevol cas el Prof. 
Albertos va indicar que era una proposta de la Junta Permanent que encara no havia passat 
pel Consell de Departament, per la qual cosa no hi havia res què tractar en la Junta. 
 
El Degà va continuar el seu informe analitzant el resultat del Fòrum d'Ocupació tingut el 24 
de febrer. En suma va subratllar l'èxit de la convocatòria, agraint a la Facultat de Filologia la 
cessió d'espais i a la de Sociologia el préstec de les seues carpes. De la mateixa manera, el 
25 de març s'havien celebrat les Olimpíades, recuperant una vella activitat interrompuda 
per la Pandèmia que havia tingut igualment un resultat molt positiu. 
 
Si la Facultat de Filologia havia cedit alguns espais on celebrar el Fòrum, es devia al fet que 
les obres de la Sala Joan Fuster, encara que acabades, encara no havien sigut entregades. 
L'empresa rehabilitadora del vestíbul del primer pis havia desbaratat en part el mural, per la 
qual cosa havia de fer-se càrrec de la seua restauració, el que semblava que anava a retardar 
el lliurament fins a maig. 
 
En tot cas, l'espai que ja havia finalitzat els seus treballs de millora era la Sala Palmireno, que 
tornava a estar adaptada per a albergar representacions teatrals. El Degà va agrair al 
Vicerectorat de Cultura el seu recolçament. 
 
En un altre ordre de coses, el nou ADR s'havia tornat a constituir, ara ja amb consens. 
Quedava pendent, en tot cas, tindre una primera reunió amb ells. De la mateixa forma, va 
explicar que l'Ajuntament de València havia encarregat a la Facultat l'elaboració d'un llibre 
sobre el paisatge dels pobles de València, que començaria a abordar-se en breu. 
 
Abans de finalitzar el seu informe, el Degà va informar de les modificacions aprovades pel 
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica sobre diverses peticions de les CATS del Centre. 
D'aquesta manera i per a Història de l'Art, s'havia aprovat l'activació de l'assignatura 33907 
Arquitectura Industrial, i la desactivació de la 36315 Geografia General. Respecte a la creació 
d'una Grup C en l'assignatures de segon curs, només es va acceptar en dos de les quatre 
assignatures sol·licitades això és, la 33884 Art Barroc del segle XVII i 33897 Història de les 
Idees Estètiques. De la mateixa manera s'havia aprovat el canvi en la capacitat de les 
modalitats de docència de Teoria i Pràctica de les assignatures de segon que tenen tres 
grups a 60, com estan en la resta dels cursos. Pel que fa al Grau en Geografia, s'havia 
aprovat l'activació de l'assignatura 35007 Canvis ambientals, i la desactivació de la 36314 
Paisatge i Medi Ambient en la història de l'Art. S'havia aprovat també l'obertura d'un nou 
subgrup O en les assignatures de primer curs 33793 Geografia de la Població i 33782 Història 
General d'Espanya. 
 
El Degà va concloure el seu informe avisant que, l'endemà, es produiria la reacreditació del 
Grau en Geografia, per la qual cosa volia donar les gràcies a la Vicedegana d'Estudis, a la 
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Prof. Mª José López i a tots els membres del Departament per l'enorme esforç realitzat 
durant aquelles setmanes. 
 
 
3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de la Facultat de l’exercici 2021, i 
proposta de distribució del pressupost de 2022. 
 
El vicedegà d’Economia va prendre la paraula per a explicar que el romanent de l'exercici 2021 
havia sigut prou alt, sobretot per la devolució dels quasi 9.000 euros que la Facultat havia 
avançat en la compra de càmeres per a totes les aules. Totes les partides previstes s'havien 
mantingut en les xifres inicialment propostes, amb l'excepció de la revista Saitabi, que havia 
acumulat una mica de dèficit per la despesa extraordinària derivada del canvi de disseny de 
portada. La partida assignada al ADR no s'havia gastat, de manera que s'havia emprat en altres 
despeses. Per tot això existia un romanent d'uns 30.000 euros, estalvi que tenia com a objectiu 
afrontar les despeses de la reforma de l'aula F. 1.3, considerablement més gran que les 
reformades en els últims anys. 

 

Respecte a la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2022, hi havia disponibles 
uns 4.000 euros més, que s'aplicarien en les despeses corrents (vegeu annex 2). 

 
En resposta a les preguntes suscitades per l'aparició d'algunes goteres, va indicar que eixa 
reparació no corresponia al Centre, sinó a la Universitat. 

4. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a admissió d'estudiants/tes amb estudis 
universitaris oficials parcials, curs 2022-23. 
 
Aquesta oferta no variava respecte als cursos anteriors, proposant-se 8 places per al Grau 
en Història; 8 per al grau en Història de l'Art; 5 per al Grau en Informació i Documentació, i 5 
per al Grau en Geografia i Medi Ambient. 
 
Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de selecció de personal 
contractat de caràcter temporal (places d’ajudant, ajudant doctor i associat) per al curs 
2022-2023. 
 
La proposta de membres i llurs suplents, per actuar en la Comissió de selecció de personal 
contractat de caràcter temporal 2022-2023 va ser la seguent: 

Vocal 1er. Titular: Joan del Alcázar i Garrido; suplent: Luis del Romero. 

Vocal 2on. Titular: Francisca Beltrán Segura; suplent: Mercedes Gómez-Ferrer. 

Vocal 3er. Teresa Izquierdo Aranda; suplent: Daniel Muñoz Navarro. 
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Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

6. Proposta i aprovació si escau dels vocals 1 i 2 titulars i suplents de les comissions de 
professorat contractat doctor per al curs 2022-2023. 

La proposta de vocals 1 i 2 titulars i llurs suplents, per actuar en les comissions de 
professorat contractat doctor per al curs acadèmic 2022-2023 va ser la seguent: 

Vocal 1er. Titular: Jorge Sebastián Lozano; suplent: Carme Melo Escrihuela. 

Vocal 2on. Tirular: Amparo Mateo Donet; suplent: Emilio Iranzo García. 

Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

7. Proposta i aprovació si escau dels vocals 3 titulars i suplents de les comissions de 
professorat  contractat doctor per al curs 2022-2023. 
 

La proposta de vocals 3ers, titulars i llurs suplents, per actuar en les comissions de 
professorat contractat doctor per al curs acadèmic 2022-2023 va ser la seguent: 

Plaça 5409. Titular: Feliciana Sala Sellés (UA); suplent: Maracena Bustamante Álvarez 
(UGR). 

Plaça 5700. Titular: Julián Díaz Sánchez (UCLM); suplent: Elena Sainz Magaña (UCLM). 

Plaça 6051. Titular: Reyes Escalera Pérez (UMA); suplent: Sonia Ríos Moyano (UMA). 

Plaça 4811. Titular: Lucía Lahoz Gutierre (USAL); suplent: Javier Martínez de Aguirre (USAL). 

Plaça 186. Titular: Antonio Castillo Gómez (UAH); suplent: Virginia Cuñat Ciscar (UC) 

Plaça 1275. Titular: David Bernabé Gil (UA); suplent Milagros León Vegas (UMA). 

Havent-se sotmés a votació, les propostes van ser aprovades per unanimitat. 

8. Proposta i aprovació, si escau, dels tribunals de places vacants de cossos docents 
Universitaris. 
 
Les propostes de vocals 1,2 i 3, i llurs suplents, dels tribunals de places vacants de cossos 
docents Universitaris, curs 2022-2023, van ser les seguents: 

Plaça 4554: 
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Vocal 1er. Titular: Rafael López Guzmán (UGR); Suplent: Miguel Ángel Zalama Rodríguez 
(UVA). 

Vocal 2on . Titular: Juan Monterroso Montero (USC); suplent: Matteo Mancini (UCM). 

Vocal 3er. Titular: Mª Inmaculada Rodríguez Moya (UJI); Reyes Escalera Pérez (UMA). 

Plaça 4741: 

Vocal 1er. Titular: Carlos Laliena Corbera (UNIZAR) ; Suplent: Julia Pavón Benito (UNA). 

Vocal 2on. Titular: Ana María Rodríguez López (CSIC); suplent: María Antonio Carmona Ruiz 
(US)  

Vocal 3er. Titular: Ángel Galán Sánchez (UMA); suplent: Lluís To Figueras (UdG). 

Plaça 25: 

Vocal 1er. Titular: José Luis Sánchez Hernández (USAL); Suplent: Joana María Seguí Pons 
(UIB). 

Vocal 2on. Titular: Paz Benito del Pozo (UDL); suplent: Montserrat Pallarés-Barberà (UB). 

Vocal 3er. Titular: Pilar Alonso Logroño (Univ. Lleida); suplent Rocío Silva Pérez (US). 

Havent-se sotmés a votació, les propostes van ser aprovades per unanimitat. 

9. Aprovació, si escau, de la proposta del Departament Prehistòria, Arqueologia i Història 
Antiga, de sol·licitar el nomenament del professor Valentín Villaverde Bonilla, com a 
professor emèrit.  
 
La Profª. Elena Grau va prendre la paraula per a presentar la candidatura i glossar els amplis 
mèrits docents, investigadors i de servei que concorrien en el Prof. Valentín Villaverde. 
 
Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
10. Aprovació, si escau, de la proposta de substitució d’un membre de la Comissió de 
Coordinació Acadèmica del Màster en Història de la Formació del Món Occidental.  
 
Aquest canvi consistia en la substitució de la Profª. Nuria Verdet per la Profª. Nuria Soriano 
com a representant de l’àrea d’Historia Moderna. 
 
Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
11. Aprovació, si escau, de les modificacions de comissions de la Facultat. 
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Aquest canvi consistia en la substitució del Prof. Valentín Villaverde per la Profª. Yolanda 
García en les comissions d’investigació i cultura del Centre.  
 
Pel que respecta a la Comissió de Sostenibilitat, Joaquín Lacasta i Cristina Bañuls entraven 
en substitució de Josep Vicó i Irene Molines pel PAS; Antonio Valera substituïa a Albert 
Lausas com representant de Geografia; Joaquín Revert, que figurava com a expert, passava 
a ser associat, i Jorge Sebastián s'incorporava com a nou membre per Història de l'Art. 
 
Havent-se sotmés a votació, les propostes van ser aprovades per unanimitat.  
 
12. Aprovació, si escau, de l’informe de l’edifici de la pèrgola del parc Ribalta de Castelló. 
 
El Degà va prendre la paraula per a explicar el problema de les obres previstes al Parc 
Ribalta de Castelló, i l'oposició a ella d'una sèrie de col·lectius i associacions. El Prof. Adrià 
Besó havia fet un informe al voltant de l'impacte d'aquestes obres, que ja havia sigut 
secundat pel Consell del Departament d'Història de l'Art, i ara se sol·licitava a la Junta que 
fera el mateix. 

 
Havent-se sotmés a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 

13. Assumptes de tràmit. 
 
No n’hi ha. 
 

14.Torn obert de paraula. 

El Prof. Javier Esparcia va prendre la paraula per a informar sobre el procediment a seguir 
en l'elaboració de les memòries d'investigació dels departaments, perquè en les passades 
convocatòries s'havien comés diversos errors. Per a esmenar-los pensava convocar una 
reunió, notícia que va ser molt ben rebuda. 
 

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 

7 d’abril de 2022 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Carbonell Boria, Mª José 

Camarasa Belmonte, Ana 

Catalá Sanz, Jorge Antonio 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María  

Esparcia Pérez, Javier 

García Marsilla, Juan Vicente 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo García, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Ledo Caballero, Antonio 

Lomas Cortés, Manuel 

López García, Mª José 

Montesinos Martínez, Josep 

Pardo Molero, Juan Francisco 



 

8 
 

Pitarch Garrido, Mª Dolores 

Pons Pons, Anaclet 

Salom Carrasco, Julia 

Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Andreu Miralles, Xavier 

Izquierdo Aranda, María Teresa 

Mocholí Martínez, Elvira 

PAS 

Gómez Manzano, María Nieves 

Mares García, Consuelo 

Montes Viana, Mercedes 

Rojo Iranzo, Lucía 
 
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

Solbes Borja, Clara 

ESTUDIANTS 

Arnau Félix, Carlos 

García Albors, Eduardo 

Herrera Latorre, Víctor 

 

 

 

 



 

 

 

PRESSUPOST 2021‐ EXECUCIÓ 

 

CAPÍTOL 2 

DESPESES  PREVISIÓ  EXECUTAT CAP. 2  SALDO 

DESPESES GENERALS  31.890,80   40,350,80   ‐8.460,00 

Correu i telèfon   3.150,56   3.150,56   ‐ 

TOTALS  35.041,36    43.501,36   ‐ 8.460,00  

 

PROGRAMES  PREVISIÓ  EXECUTAT CAP. 2  SALDO 

BIBLIOTECA   7.232,07    7.232,07    ‐  

A.D.R./ESTUDIANTS   2.300,00   ‐   2.300,00  

REVISTA SAITABI   2.600,00    3.154,00   ‐ 554,00  

ACTIVITATS CULTURALS   30.000,00    24.991,30    5.008,70  

ACTIVITATS IGUALTAT  1.230,00   1.230,00   ‐  

FONS OS   2.865,79    2.865,79    ‐  

OBRA AULA F 3.3   30.700,00    24.412,33    6.287,67  

MOBILIARIA AULA F 3, 3   19.000,00    18.074,98    925,02  

PREVENCIÓ COVID   3.000,00    603,17    2.396,83  

TOTAL    98.927,86    82.563,64    16.364,22  

     
TOTAL CAPÍTOL 2   133.969,22    126.065,00    7.904,22  

 

 

CAPÍTOL 6 

DESPESES  PREVISIÓ  EXECUTAT CAP. 6  SALDO 

INVERSIONS   27.567,28  5.870,71   21.696,57  

     ‐  

TOTAL CAPÍTOL 6   27.567,28   5.870,71    21.696,57  

 

TOTALS CAPITOLS 2 I 6  161.536,50  131.935,71   29.600,79  

 

SALDO CAP 2                7.904,22    

SALDO CAP 6              21.696,57    

TOTAL              29.600,79    

 



 
 

 

PRESSUPOST 2022 (PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ) 

 

CAPÍTOL 2  (BÉNS CORRENTS I FUNCIONAMENT) – ASSIGNACIÓ INICIAL  113.065,29 € 

INCORPORACIÓ ROMANENT 2021  7.904,22 

TOTAL CAPÍTOL 2  120.969,51 
 

CAPÍTOL 6 (INVERSIONS) – ASSIGNACIÓ INICIAL  27.050,62 

INCORPORACIÓ ROMANENT 2021  21.696,57 

TOTAL CAPÍTOL 6  48.747,19 
 

TOTAL CAPÍTOL 2  120.969,51 

TOTAL CAPÍTOL 6  48.747,19 

TOTAL INGRESSOS (ASSIGNACIÓ INICIAL MÉS INCORPORACIONS)  169.716,70 

     

DESPESES DEL CAPÍTOL 2  PROPOSTA 

     

DESPESES GENERALS  17.004,57 

     

TOTAL DESPESES GENERALS  17.004,57 

     

PROGRAMES  PROPOSTA 

BIBLIOTECA  7.064,94 

A.D.R.  2.300,00 

REVISTA SAITABI   2.600,00 

ACTIVITATS CULTURALS  30.000,00 

OBRA AULA F 1.3  37.000,00 

MOBILIARI AULA F 1.3  25.000,00 

     

TOTAL PROGRAMES  103.964,94 

TOTAL CAPÍTOL 2  120.969,51 

     

DESPESES DEL CAPÍTOL 6   PROPOSTA 

     

DESPESES GENERALS  48.747,19 

     

TOTAL DESPESES GENERALS                            48.747,19 

     

TOTAL CAPÍTOL 6  48.747,19 

 


