
1 
 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 7 de maig del 2012 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 11:30 en segona convocatòria 

Assistents: relació a l’Annex 1. Excusen la seua assistència: Josep Montesinos Martínez, Luís 

Arciniega García, Cristina Vidal Lorenzo, Paula Ribes Ibars, Anna Muñoz Gil i Vicente Cervera 

García. 

Abans  de  començar  la  sessió  la Degana  informa  de  la  dimissió  com  a membre  de  la 

Junta  de  l’estudiant  Alfredo  García  Femenia  i  la  seua  substitució  per  Guillermo  Chismol 

Muñoz‐Caravaca. 

ORDRE DEL DIA 

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària 26 de març de 2012. 

  S’aprova l‘acta per assentiment. 

2 Informe de la Degana. 

La Degana informa en relació als temes següents: 

1) Reial decret‐llei 14/2012 . 

 L’equip deganal es va reunir el passat dijous 3 de maig amb els Directors 

dels  Departaments  per  tal  d’estudiar  la  situació  generada  per  la 

publicació del Reial decret‐llei i decidir‐hi la presa d’accions conjuntes. El 

resultat d’aquesta  reunió és el manifest que serà sotmès a  l’aprovació 

de la Junta en el punt 5 de l’ordre del dia. 

 En el Consell de Govern del passat  26 d’abril el Rector  informà de  les 

diferents  reunions  que  ha  mantingut  amb  els  Rectors  de  la  resta 

d’Universitats  valencianes,  la  Conselleria  d’Educació,  Degans  de  la 

Universitat  de  València,  estudiants  i  plataforma  en  defensa  de  la 

Universitat  pública.  En  el  torn  obert  de  paraula  els  estudiants 

presentaren un comunicat exigint la retirada del decret. Per la seua part, 

els Degans i Deganes expressaren el seu rebuig al decret, particularment 

pel  seu  impacte  en  les  contractacions  i  la  no  valoració  dels  diversos 

elements  que  composen  l’activitat  professional  del  PDI,  i  acusaren  el 
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Govern  d’aprofitat  la  crisi  per  eliminar  drets  aconseguits  els  darrers 

temps.  

 L’equip rectoral, juntament amb representants de tots els estaments de 

la Universitat,  redactarà  un manifest  que  es  presentarà  al  Consell  de 

Govern extraordinari que tindrà lloc dimarts 8 de maig. 

 Han arribat  al Centre diversos  comunicats de  refús al Reial decret‐llei, 

com ara el de la Universitat Jaume I de Castelló i el de la CRUE.  

2) Infraestructures. 

 Les  peticions  dels  laboratoris  d’investigació  de  la  Facultat  per  a  la 

convocatòria Campus hàbitat pugen a un total de 90.000€. En la reunió 

del proper  10 de maig es decidirà quines  sol∙licituds  són ateses, donat 

que el total de l’ajuda és de 55.000€. A més, el mateix dia 10 es resoldran 

les ajudes per a l’equipament dels laboratoris docents. 

 Recentment s’ha procedit al canvi de  les portes de  la Facultat. Aquesta 

substitució  forma  part  d’un  programa  que  afecta  tots  els  Centres  i 

aularis del Campus  i  respon  a  la necessitat de  complir  les mesures de 

seguretat i garantir l’accés als edificis de les persones amb discapacitat. 

Les  noves  portes  són  més  segures  que  les  anteriors  i  afavoreixen 

l’eficiència energètica. Resta procedir‐ne a l’embelliment, la despesa del 

qual ha sigut ja pressupostada. 

 En  relació  a  la  climatització  dels  despatxos  de  la  Facultat,  la  Degana 

indica  que  el  retard  de  tot  el  procés  es  deu  a  la  gran  quantitat  de 

sol∙licituds  presentades.  En  aquest moment  resta  per  obrir  la  tercera 

plica  i, probablement,  les obres començaran al mes de  juliol. També al 

juliol  s’iniciaran  les  obres  de  la  façana  de  l’edifici  de  l’annex 

departamental. 

 S’ha  demanat  una  nova memòria  RAM  per  renovar  integralment  les 

aules de  la Facultat  instal∙lant‐hi  sistemes de climatització, canviant‐ne 

els  llums  i  incrementant‐ne el nombre de radiadors  i endolls. També es 

pretén reparar les escletxes d’alguns despatxos i les rajoles dels banys. 

 Dins del programa de millora  i confort, per al qual el Centre ha rebut al 

voltant  de  8.000€,  s’ha  proposat  canviar  les  cortines  de  les  aules  i 

instal∙lar endolls per als racons d’estudi als vestíbuls de la planta baixa i 
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del tercer pis. La proposta passarà per  la propera reunió de  la Mesa de 

Campus, el 10 de maig. 

 Al  llarg de  les darreres  setmanes  s’han produït diversos  robatoris a  la 

Facultat, tant en alguns despatxos de professors, com en els banys del 

primer  i del  tercer pis, on  s’han  robat aixetes  i  canonades,  fet que ha 

provocat  inundacions  al  Saló  d’actes  i  a  les  aules  d’informàtica.  S’ha 

decidit  doncs mantindre  tancats  els  banys  dels  pisos  primer  i  tercer 

divendres de vesprada i dissabtes de matí, dies en què han tingut lloc els 

esmentats robatoris.  

3) Ha arribat a  la Facultat un escrit del Servei de Recursos humans en què comunica 

que, a partir del proper curs 2012‐13  les taxes que fins ara s’aplicaven com a drets 

d’examen als concursos d’accés a places de personal docent  funcionari  i personal 

contractat  de  caràcter  indefinit,  s’hi  aplicaran  igualment  a  les  convocatòries  de 

concurs públic per a la selecció de personal contractat laboral de caràcter temporal. 

4) Reunió de l’equip deganal amb els Directors dels Departaments del dia 3 de maig. 

 A més de  la qüestió del Reial decret‐llei  14/2012, en aquesta  reunió es 

tractà el tema de les enquestes d’avaluació docent. Des de la Unitat de 

Qualitat  es  demana  el  recolzament  al  sistema  d’avaluació mitjançant 

enquestes en línia, ja que les enquestes són necessàries tant en el marc 

del programa Docentia com per a l’acreditació dels títols. La Vicedegana 

d’estudis  sol∙licità  al  GADE  la  realització  d’enquestes  en  paper,  però 

aquest procediment només seria aplicable per a aquest curs i sols entre 

el  14 de maig  i  la data de  finalització de  la docència. Els Directors dels 

Departaments decidiren mantindre el  sistema d’avaluació en  línia, que 

es pot dur a terme a les aules d’informàtica de la Facultat.  

5) El SEDI notificà que  l’edició d’agendes per al proper curs 2012‐13 serà única, sense 

diferenciar‐ne els Centres, i la seua distribució quedarà limitada als estudiants. 

6) Al darrer Consell de Govern s’aprovà una nova aplicació: La bústia de suggeriments, 

queixes  i  felicitacions,  que  es  posarà  en marxa  al mes  de  setembre  i  a  la  qual 

s’accedirà a  través de  l’Entreu. Cal diferenciar aquest  sistema de  les  reclamacions 

que es presenten davant la Sindicatura de greuges. 

7) Ha començat el disseny del nou Pla estratègic de la Universitat, que es presentarà al 

proper Claustre de 24 de maig i del qual es començarà a informar al llarg del més de 

maig. 
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8) S’ha posat el marxa el programa de Tutories entre iguals, la responsable del qual és 

Laura Guzmán, del SEDI. Aquest programa contempla una formació de 18 hores i té 

reconeixement per als professors dins del Docentia  i per als estudiants dins els 6 

crèdits de participació universitària. S’ha fixat una ràtio de 1/6 a 1/10 per als mentors 

i de 1/10 a 1/20 per als tutors. 

9) La Vicerectora de Postgrau es va reunir amb els Degans i Deganes i els informà de la 

desaparició del Centre de Postgrau  i  la seua conversió en Servei, raó per  la qual  la 

gestió dels màsters torna a Centres i Departaments, llevades determinades tasques 

comunes,  com  ara  l’accés  d’estudiants  estrangers.  La  Vicerectora  va  justificar 

l’existència d’Unitats de suport en Centres com la Facultat d’Economia pel nombre 

de màsters  que  en  depenen,  un  total  de  deu.  La  Degana  explica  que,  com  en 

l’actualitat la Facultat de Geografia i Història concentra un total de 10 màsters, que 

depenen de  la pròpia Facultat, de Departaments o d’Instituts, considera necessari 

demanar una Unitat de suport pròpia per al Centre. 

10) El Servei de Formació Permanent ha obert el termini per a  la formació contínua de 

PDI  i  PAS.  A  la  Facultat  s’ha  començat  a  arreplegar  peticions  de  personal  per  a 

cursos d’anglès dels nivells A1 y A2. Tot  i que, en principi, estan destinats al PAS, 

també hi poden participar els membres del PDI que hi estiguen interessats. 

11) La  Comissió  d’Intercanvi  de  la  Universitat  ja  no  disposa  de  becaris,  arran  d’una 

denúncia  presentada  per  un  becari  perquè  feia  tasques  pròpies  d’una  activitat 

professional. Per aquesta raó, d’ara en avant, cap Servei de la Universitat comptarà 

amb becaris. 

12) A  la  reunió  de  la  Comissió  de  Professorat  del  darrer  30  de març  es  fixaren  els 

procediments per atendre  les necessitats docents conjunturals  i  també els criteris 

generals  per  a  la  pròrroga  dels  contractes  dels  professors  associats.  La  Degana 

explica que aquests criteris encara han de passar per la Mesa negociadora. 

13) El President de  la Delegació de València  i Castelló de  la Societat d’Estudis Clàssics, 

Esteban Bérchez, va sol∙licitar a la Degana que traslladara a la Vicerectora d’estudis 

la petició d’incrementar la ponderació de Grec II a 0’2 en les PAU per a les titulacions 

d’Història i Història de l’Art i la ponderació de Llatí II i Grec II a 0’2 en les PAU per a la 

titulació d’Informació i Documentació. 

S’obri un torn de paraula sobre l’informe: 
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 L’estudianta  Laura  Peris  Bolta  indica  que  l’ordre  del  dia  del  proper 

Claustre inclou un punt relatiu al Reial decret‐llei i demana un comunicat 

propi emanat de la Junta.  

o La  Degana  respon  que  al  punt  5  es  llegirà  i  se  sotmetrà  a 

l’aprovació de la Junta un manifest de rebuig a l’esmentat Reial 

decret.  

 La  professora  Yolanda  Carrión  informa  que  han  tingut  lloc  diverses 

reunions dels professors associats, on s’ha fet palès el malestar general 

del  col∙lectiu,  tant  pel  contingut  del  decret  com  per  la  desinformació 

sobre  la  seua  aplicació,  ja  que  mentre  alguns  Departaments  n’han 

informat el seu professorat, altres no ho han fet.  

o La Degana  respon  que  la Universitat  demanarà  la  retirada  del 

decret però que, en cas que es mantiga, el Centre donarà tot el 

seu  recolzament  al  col∙lectiu,  i  s’estudiaran  exigències  per  a 

minimitzar‐ne l’impacte sobre el professorat. 

o El professor Felipe Jerez explica que és potestat dels Consells de 

Departament  ratificar  o  no  els  contractes  dels  professors 

associats  cada  any.  Indica  que  es  podria  arribar  a  acords  per 

distribuir  la  càrrega  docent  entre  els  diferents  professors 

contractats,  encara  que  això  comportara  una  reducció  del 

contracte a menys hores. 

 El professor Enric Guinot  indica que dins del Reial decret cal diferenciar 

entre  els  aspectes  relatius  a  les  taxes  i  els  referents  al  règim  de 

dedicació del professorat. Exposa que la càrrega màxima actual ja és de 

24  crèdits  i  que  els  professors  que  han  desenvolupat  una  tasca 

d’investigació  no poden  tindre  la mateixa  càrrega  docent que  aquells 

que no han investigat, com ara alguns TEU no doctors. Considera que el 

Rectorat podria mantindre’n  la  càrrega, però atenent a  l’antiguitat de 

cada professor. 

o La  Degana  respon  que  cal  exigir  la  retirada  del  Reial  decret 

perquè  no  ha  sigut  consensuat  amb  els  agents  implicats, 

menysprea  la Universitat pública,  a més d’estar mal  redactat  i 

farcit de contradiccions. 
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 El  professor  Felipe  Jerez  apunta  que  fa  temps  es  féu  una  proposta 

d’incrementar  la  dedicació  docent  dels  TEU,  que  no  prosperà  per 

l’oposició dels  sindicats. Per altra banda, el decret utilitza els  sexennis 

com  a  únic  criteri  de  discriminació  i  no  es  valoren  variables  com  les 

càrregues  docents  o  de  gestió.  Finalment,  cal  no  oblidar  que  els 

professors  associats  ja  cobren un  salari  i que  la  retribució per  la  seua 

tasca a la Universitat sols en constitueix un plus. 

 El  professor  Francisco  Gimeno  indica  que  poques  Facultats  compten 

amb professors associats que siguen figures de reconegut prestigi a llur 

l’àmbit  professional.  La  figura  de  l’associat  constitueix  una  manera 

perversa d’obtenir mà d’obra barata. 

3  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la  composició  dels  tribunals  de  places  vacants  de 

cossos docents universitaris següents: plaça 1201 TU Història Contemporània, plaça 1156 TU 

Geografia Humana, plaça 6278 CU Història de l’Art, plaça 6277 CU Història Contemporània, 

plaça 6276 CU Geografia Física. 

  La Degana exposa la proposta que figura a l’Annex 2. A continuació, se sotmet a votació 

amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   31 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    1 

  S’aprova la proposta per majoria. 

4 Proposta i aprovació, si escau, de recolzament a l’escrit de la Mesa de Campus relatiu a 

l’obertura dels Centres i de la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà” els dissabtes. 

  La Degana explica que el 30 d’abril finalitzava el contracte de Gerència amb  l’empresa 

que proporcionava els informadors d’accés per a l’obertura dels Centres i dependències de 

la  Universitat  els  dissabtes  i  Gerència  no  té  intenció  de  procedir‐ne  a  la  renovació.  Per 

aquest motiu,  la Mesa de Campus ha preparat un escrit en què es demana  la pròrroga del 

contracte  fins  a  la  finalització  del  curs  acadèmic  2011‐12,  l’obertura  de  la  Biblioteca 

d’Humanitats  i  la  concentració  de  totes  les  activitats  dels  dissabtes  en  la  Facultat  de 

Medicina. La Degana exposa que, amb independència de l’acceptació d’aquestes condicions 

per  part  de  Gerència,  l’equip  deganal  té  la  voluntat  de  mantenir  el  Centre  obert  els 

dissabtes durant els mesos de maig i juny, amb personal de plantilla voluntari, el que suposa 
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una despesa aproximada de 600€ mensuals. Nogensmenys, la Degana precisa que aquesta 

obertura es faria sense serveis com  l’aire condicionat  i  la calefacció. Així mateix  indica que 

demanà  al  Conserge,  Josep  Vicó,  un  informe  relatiu  a  les  activitats  que  tenen  lloc  a  la 

Facultat  els  dissabtes,  que  inclouen,  entre  d’altres,  informació  al  públic,  utilització  dels 

despatxos pel PDI, ús de  la sala de  lectura pels estudiants, exàmens  i ús de diverses sales 

del  Centre  per  a  conferències,  congressos  i  altres  activitats  acadèmiques.  La  Degana 

demana el recolzament de la Junta a l’escrit de la Mesa de Campus i indica que, en tot cas, 

caldrà decidir en una propera Junta si la Facultat romandrà oberta els dissabtes el curs 2012‐

13 i quines accions cal prendre per tal de procedir‐ne a l’obertura. 

  El Conserge, Josep Vicó, explica que el volum d’activitats de la Facultat els dissabtes en 

justificaria l’obertura. Fins el 30 d’abril la Facultat obria amb dues persones, una de plantilla i 

un  informador  d’accés.  En  reduir‐se  progressivament  l’horari  del  personal  de  plantilla, 

l’obertura  dels  dissabtes  i  el  cobrament  d’hores  extres  evitaria  la  retallada  dels  seus 

ingressos. 

  S’obri un torn de paraula: 

 El professor Lluís Guia explica que en la relació d’activitats no s’han contemplat 

les  classes  del  Màster  oficial  en  Història  i  Identitats  Hispàniques  a  la 

Mediterrània  occidental  (segles  XV‐XIX).  Per  altra  banda,  es  lamenta  de  la 

discriminació que pateixen  les  Facultats d’Humanitats  front  a  altres per  a  les 

quals s’han establert clars mecanismes d’accés. 

o La  Degana  respon  que,  en  primer  lloc,  és  fonamental  aconseguir 

l’obertura de la Biblioteca d’Humanitats. Més avant, la Facultat decidirà 

si obri amb personal o amb un sistema de gestió de portes, però que, de 

tota manera, l’obertura es faria sense determinats serveis. 

 El  professor  Lluís  Guia  indica  que  si  la  Universitat  oferta  un  títol  oficial,  ha 

d’obrir  l’edifici  on  s’imparteixen  les  classes  i  proporcionar‐hi  tots  els  serveis 

necessaris, com ara aigua i calefacció i/o refrigeració, a més d’assumir‐ne el cost. 

 El Conserge, Josep Vicó,  indica que cal diferenciar entre  l’accés a  l’edifici, que 

pot  fer‐se mitjançant distints procediments  i els  serveis, que només es poden 

proporcionar si hi ha una persona a la consergeria. 

  Finalment  la Degana proposa el  recolzament als punts  1 y 2 de  l’escrit de  la Mesa de 

Campus i afegir‐hi un punt sol∙licitant l’obertura de la Facultat a càrrec de Gerència. 

  S’aprova la proposta per assentiment. 
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5  Informació  sobre  el  Reial  Decret‐llei  14/2012  de  20  d’abril  de mesures  urgents  sobre 

racionalització  de  les  despeses  públiques  en  l’àmbit  educatiu  i  aprovació,  si  escau,  de 

l’escrit de rebuig a l’esmentat Reial Decret. 

  La Secretària dona lectura al manifest que figura a l’Annex 3. A continuació se sotmet a 

votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   30 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    0 

  S’aprova el manifest per unanimitat. 

6 Aprovació, si escau, del pressupost de la Facultat per a l’any 2012. 

  La Vicedegana d’Economia i noves tecnologies presenta el pressupost de la Facultat per 

a l’any 2012, que figura a l’Annex 4. Explica que ha estat elaborat sobre la base de l’any 2011 

tot  reduint‐ne  un  10%  en  cada  partida,  reducció  que  correspon  al  retall  que  ha  patit  la 

quantitat assignada al Centre. L’única despesa que experimenta una  reducció major és  la 

corresponent  a  SAITABI,  donat  que  enguany  només  n’està  prevista  la  publicació  d’un 

número, mentre que l’any passat se’n publicaren dos. 

  S’obri un torn de paraula: 

 La  professora  Mª  José  López  pregunta  si  és  possible  desglossar  més 

detalladament les partides de despeses generals i d’inversions, que són les més 

elevades. 

o La Degana  respon que es  tracta d’un pressupost  i que  les xifres d’allò 

executat s’oferiran al tancament de l’exercici econòmic, però que es pot 

fer‐ne una aproximació. 

o La Vicedegana d’Economia i noves tecnologies explica que les despeses 

generals corresponen a aigua, electricitat, calefacció i telèfon. Pel que fa 

al capítol d’inversions,  l’any 2011 s’utilitzà per a  la dotació completa de 

les  dues  noves  aules  d’informàtica  i  altres  despeses  de  material 

inventariable. 

 La  professora  Mª  José  López  pregunta  també  per  quina  raó  es  manté  la 

calefacció encesa en aquesta època de l’any. 

o La Degana respon que la calefacció es posa a demanda dels professors, 

però que podria establir‐s’hi un calendari amb dates fixes. 
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o El Conserge, Josep Vicó, indica que hi ha queixes en els dos sentits, tant 

quan la calefacció roman encesa com quan es lleva. 

 El professor Rafael Narbona indica que els termòstats que l’activen es troben al 

terrat  i  la posen en marxa en funció de  la temperatura nocturna. Recorda a  la 

Junta que en una de les ales de l’edifici corresponent a despatxos, no funciona 

ni la calefacció ni l’aire condicionat. 

o La  Degana  respon  que  considera  necessari  fer  un  estudi  de 

racionalització de les despeses en calefacció i altres partides. 

Se sotmet el pressupost a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   29 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    0 

  S’aprova el pressupost per unanimitat. 

7 Aprovació, si escau, del Calendari acadèmic per al curs 2012‐2013. 

  La  Degana  presenta  el  calendari  acadèmic  per  al  curs  2012‐13  i  proposa  la 

incorporació de la setmana addicional del període d’exàmens; com a festa pròpia de la 

Facultat proposa el 7 de desembre,  tot  fent‐la coincidir amb  la  resta dels Centres del 

Campus. 

  S’obri un torn de paraula: 

 La  professora  Cristina  Aldana  proposa  com  a  festa  pròpia  del  Centre  el  8 

d’octubre. 

 El professor Enric Guinot  indica que considerar  lectius amb classes dies com el 

20  de  març  o  dies  entre  festius  no  té  sentit,  perquè  les  classes  no  s’hi 

imparteixen i proposa exigir al Rectorat una solució. 

 El  professor  Alejandro  Pérez  Cueva  respon  que  l’única  solució  per  evitar  els 

problemes plantejats pel professor Guinot és que les CATs elaboren un horari en 

què no es fixen classes o altres activitats en eixos dies. 

 La  professora  Ana  Camarasa  pregunta  si  hi  ha  informació  sobre  quines 

pràctiques es segueixen als altres Campus de la Universitat. 

o La Degana respon que, efectivament, hi ha titulacions on es segueix el 

procediment suggerit pel professor Pérez Cueva i que podria estudiar‐se 

la seua aplicació a la Facultat per al futur. 
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Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   21 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    6 

  S’aprova el Calendari per majoria. 

8  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la  composició  de  la  Comissió  de  Coordinació 

Acadèmica del Màster Universitari en Història de  la Formació del Món Occidental per  la 

Universitat de València (Estudi General). 

La Degana  explica que  la proposta que presenta per  a  l’aprovació de  la  Junta  és  el 

resultat de les converses que ha mantingut amb els membres de la CEPE que elaborà el Pla 

d’Estudis del Màster. La proposta és: 

Prof. Enric Guinot Rodríguez, com a Director 

Profª Amparo Felipo Orts 

Prof. Rafael Narbona Vizcaíno 

Prof. Vicent Pons Alós 

Prof. Juan José Seguí Marco 

PAS: Amparo Juanes 

  S’obri un torn de paraula: 

 El professor Guinot explica que el Màster naix per  iniciativa de  les àrees d’Història 

Medieval i Història Antiga a la qual es sumaren després Història Moderna i Ciències i 

Tècniques Historiogràfiques. La Comissió està constituïda per un membre de cada 

àrea  i  és  partidària  d’una  presidència  rotatòria  cada  dos  anys.  Per  altra  banda, 

exposa que actualment el Màster es troba en procés de verificació i que l’ANECA ha 

posat  molts  problemes  al  formulari  presentat,  particularment  pel  que  fa  a  les 

competències i als continguts, que qualifiquen com a propis de Grau i mancants de 

la necessària especialització, tot  i que no formen part del Pla d’Estudis del Grau en 

Història que s’imparteix a la Universitat. 

o La Degana fa palès el recolzament del Deganat al Màster  i explica que s’ha 

demanat a  la Vicerectora de Postgrau obrir‐ne  la preinscripció als  terminis 
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de maig‐juny, tot  i que encara no ha rebut  la verificació,  i es compromet a 

fer‐ne difusió. 

Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   26 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    0 

  S’aprova la proposta per unanimitat. 

9 Proposta  i aprovació, si escau, de  la composició de  la Comissió de Pràctiques externes 

del Centre. 

La Degana fa la proposta següent: 

Coordinadora de Pràctiques del Centre 

Profª Francisca Segura Beltrán 

Coordinadora de Pràctiques del Grau en Geografia i Medi Ambient 

Profª Francisca Segura Beltrán 

Coordinador de Pràctiques del Grau en Història 

Prof. Juan Francisco Pardo Molero 

Coordinadora de Pràctiques del Grau en Història de l’Art 

  Profª Ester Alba Pagán 

Coordinadors de Pràctiques del Grau en Informació i Documentació 

  Profª Aurora González Teruel 

Prof. Vicent Pons Alós 

Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   22 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    0 

  S’aprova la proposta per unanimitat. 

10 Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió d’Igualtat del Centre. 
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La Degana fa la proposta següent: 

PDI    Titulars:   Profª Isabel Morant Deusa  Prof. Julian Sanz Hoya 

    Suplents:   Profª Anna Aguado Higón  Prof. Josep Torró Abad 

PAS    Titular:   Mar Beltrán Silva 

Suplent:   Manuel Tamarit Marí 

Com que no ha arribat  la proposta de  l’ADR per a  la  representació dels estudiants,  la 

Degana proposa: 

Estudiants  Titular:   Cristian Munera Almenar 

    Suplent:   Laura Peris Bolta 

Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   21 

    Vots en contra:   1 

    Abstencions:    0 

  S’aprova la proposta per majoria. 

11 Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió d’Intercanvi del Centre. 

La Degana proposa que la Comissió estiga constituïda per: 

Coordinadora d’Intercanvi del Centre 

Profª Yolanda Gil Saura 

Coordinador d’Intercanvi del Grau en Geografia i Medi Ambient 

Prof. Luis del Romero Renau 

Coordinador d’Intercanvi del Grau en Història 

Prof. Carlos Gómez Bellard 

Coordinadora d’Intercanvi del Grau en Història de l’Art 

Prof. Marisa Vázquez de Agredos Pascual 

Coordinadora d’Intercanvi del Grau en Informació i Documentació 

Profª Aurora González Teruel 

Coordinadora de Pràctiques del Centre 
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Profª Francisca Segura Beltrán 

A més, també formarien part de la Comissió els Directors dels Màsters del Centre. 

Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat següent: 

    Vots favorables:   22 

    Vots en contra:   0 

    Abstencions:    0 

  S’aprova la proposta per unanimitat 

12 Assumptes de tràmit. 

  No hi ha. 

13 Torn obert de paraula. 

 Francisco Fuster García agraeix a  la Degana  la felicitació que  li va fer en  la darrera 

Junta per l’obtenció del títol de Doctor. 

 L’estudianta Laura Peris Bolta es  lamenta del  retard en  la publicació del calendari 

d’exàmens, que ha causat malestar entre els estudiants. 

o La Vicedegana d’estudis demana disculpes pels problemes que ha causat el 

retard  i  explica  que  aquesta  demora  s’ha  degut  a  la  data  de  presa  de 

possessió de  l’equip deganal, el  12 de març,  tan sols uns dies abans de  les 

festes  de  Falles  i  Setmana  santa.  Explica  a més,  que  s’han  preparat  els 

calendaris d’exàmens de 4 graus i 3 llicenciatures i que, per a dur‐ne a terme 

l’organització, cal atendre al nombre d’estudiants per grup  i la capacitat de 

les  aules,  tot  tractant  d’evitar‐ne  solapaments  entre  les  assignatures  de 

cada titulació. 

o La Degana agraeix a  la Vicedegana  l’esforç  realitzat per evitar errors en  la 

confecció del calendari  i mostra  la seua disposició a evitar aquest  tipus de 

retard en el futur.  

 L’estudiant Cristian Munera Almenar proposa que per al pròxim curs  les dates dels 

exàmens es facen públiques al començament de les classes. 

o La Degana es mostra d’acord amb la proposta. 

 L’estudiant  Andoni  León  demana  que  el  Deganat  trasllade  als  professors  que 

controlen  l’assistència  de  les  seus  classes  la  petició  dels  estudiants  per  què  eixe 

control no tinga efecte el dia 8 de maig, per tal de poder acudir a la manifestació en 

contra de la pujada de les taxes. 
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o La Degana es compromet a traslladar la petició als professors implicats. 

 El professor Valentín Villaverde demana que es dote  les aules amb comandaments 

per a utilitzar els ordinadors a distància. 

o La  Degana  respon  que  és  possible  satisfer  aquesta  petició,  ja  que  no 

comporta una despesa elevada. 

 El professor Enric Guinot indica que seria útil que el personal de la Facultat tinguera 

accés a  la  informació  relativa a  les diferents  comissions que existeixen al  si de  la 

Facultat i a la seua composició. 

o La  Vicedegana  d’Economia  i  noves  tecnologies  respon  que  està  previst 

incorporar aquesta informació a la pàgina web de la Facultat. L’accés hi serà 

restringit mitjançant les claus de correu. 

 L’estudiant  Javier  Bocero  pregunta  quan  començarà  a  funcionar  la  figura  del 

Delegat d’estudiants. 

o La  Degana  respon  que  en  breu  es  reunirà  amb  l’ADR  per  tal  de  tractar 

aquesta qüestió. 

I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a las 14:00 hores, de la qual, com a 

Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta. 

 

 

 

La Secretària            Vist‐i‐plau 

Mª Luz Mandingorra Llavata        La Degana 

              Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

7 DE MAIG DEL 2012 

LLISTA D’ASSISTENTS 

 

Equip deganal: 

Ester Alba Pagán 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Professorat amb vinculació permanent: 

Cristina Aldana Nácher 

Ferran Arasa Gil 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Encarna García Monerris 

Francisco M. Gimeno Blay 

Lluis Guía Marín 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª José López García 

Rafael Narbona Vizcaíno 

Francisco Javier Navarro Navarro 

Alejandro Pérez Cueva 

Pablo Pérez García 

Amadeo Serra Desfilis 

Valentín Villaverde Bonilla 

Professorat sense vinculació permanent: 

Yolanda Carrión Marco 

Ivana Frasquet Miguel 

Emilio Iranzo García 

Personal Investigador en Formació: 

Francisco Fuster García 

Personal d’administració i serveis: 

Mª del Mar Beltrán Silva 
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Maria Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 

Manuel Tamarit Marí 

Estudiants: 

Javier Bocero Martín 

Andoni León Sáenz 

Jaime Martínez Ginestar 

Cristian Munera Almenar 

Laura Peris Bolta 

Joaquin Ruiz Vázquez 
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ANNEX 2 

COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS DE PLACES VACANTS DE COSSOS DOCENTS 

UNIVERSITARIS 

 

PLAÇA 1156 TU GEOGRAFIA HUMANA 

 
Nº de plaça: 1156  Dedicació: T.C. Cos: Professor/a Titular d'Universitat 

Àrea de coneixement: 435 Geografia Humana 

Departament: 195 Geografia 

Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 

Centre al que està adscrita a la plaça: Facultat de Geografia i Història 

 
TRES VOCALS proposats per la Junta del Centre on estiga adscrit el departament, d’entre els funcionaris aliens al 
departament, dels següents cossos docents, pertanyents a la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada o 
a àrees afins, si escau. 
 
Per a places de Catedràtics d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació. 
Per a places de Professors Titulars d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació o Professors Titulars d’Universitat en possessió 
d’almenys un sexenni. 
 
 
 
 

VOCAL 

    1º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS: Fernando Manero Miguel             

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Departamento de Geografia 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:    Universidad de Valladolid / 4 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:   Dolores Brandis García           

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Dpto. Geografia Humana 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:  Universidad Complutense Madrid / 4 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    2º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:  Carme Miralles Guasch             

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Dpto. Geografia 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Autónoma Barcelona / 2 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:    Nuria Benach Rovira           

ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT:   Dpto. Geografia Humana 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Barcelona / 1 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    3º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:    Josefina Domínguez Mújica         

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Dpto. Geografia 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Univ. Las Palmas de Gran Canaria / 1 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:   Gema González Romero           

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Dpto. Geografia Humana 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Sevilla / 1 
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PLAÇA 1201 TU HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 

 

 
Nº de plaça: 1201  Dedicació: T.C. Cos: Professor/a Titular d'Universitat 

Àrea de coneixement: 450 Història Contemporània 

Departament: 215 Història Contemporània 

Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 

Centre al que està adscrita a la plaça: 31 Facultat de Ciències Socials 

 
TRES VOCALS proposats per la Junta del Centre on estiga adscrit el departament, d’entre els funcionaris aliens al 
departament, dels següents cossos docents, pertanyents a la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada o 
a àrees afins, si escau. 
 
Per a places de Catedràtics d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació. 
Per a places de Professors Titulars d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació o Professors Titulars d’Universitat en possessió 
d’almenys un sexenni. 
 
 
 
 

VOCAL 

    1º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:    Mª Encarnación Nicolás Marín          

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Hª Contemporánea / Hª Moderna, contemporánea y América 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:  Universidad de Murcia / 4    

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:  Josep María Fradera Barceló            

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:   Hª Contemporánea / Humanidades 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad  Pompeu Fabra / 5 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    2º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:     Manuel Suárez Cortina          

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Hª Contemporánea / Hª Moderna y Contemporánea 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Cantabria / 4 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:    Mª Ängeles Barrio Alonso           

ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT:   Hª Contemporánea / Hª Moderna y Contemporánea 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Cantabria / 4 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    3º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:    Pedro Rújula López         

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Hª Contemporánea / Hª Moderna y Contemporánea 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Zaragoza / 2 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:     Gloria Espigado Tocino 

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Hª Contemporánea / Hª Moderna, Contemp., de América y del Arte. 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Cádiz  / 3 
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PLAÇA 6276 CU GEOGRAFIA FÍSICA 

 

 
Nº de plaça: 6276  Dedicació: T.C. Cos: Catedràtic/a d'Universitat 

Àrea de coneixement: 430 Geografia Física 

Departament: 195 Geografia 

Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 

Centre al que està adscrita a la plaça: Facultat de Geografia i Història 

 
TRES VOCALS proposats per la Junta del Centre on estiga adscrit el departament, d’entre els funcionaris aliens al 
departament, dels següents cossos docents, pertanyents a la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada o 
a àrees afins, si escau. 
 
Per a places de Catedràtics d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació. 
Per a places de Professors Titulars d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació o Professors Titulars d’Universitat en possessió 
d’almenys un sexenni. 
 
 
 
 

VOCAL 

    1º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:      Juan José Sanz Donaire        

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Geografia Física 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:    Universidad Complutense de Madrid /2 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:    Antonio Gómez Ortiz          

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Geografia Física 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Barcelona / 5 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    2º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:   Emma Pérez-Chacón  Espino           

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Geografia Fisica 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:  Universidad de Las Palmas / 2  

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:   María Asunción Romero Díaz            

ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT:   Geografia Fisica 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Murcia / 3 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    3º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:    María Victoria Marzol Jaén          

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Geografia Fisica 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de La Laguna / 2 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:     José María Panareda Clopés         

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Geografia Fisica 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Barcelona / 2 
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6277 CU HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 

 

 
Nº de plaça: 6277  Dedicació: T.C. Cos: Catedràtic/a d'Universitat 

Àrea de coneixement: 450 Història Contemporània 

Departament: 215 Història Contemporània 

Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 

Centre al que està adscrita a la plaça: Facultat de Geografia i Història 

 
TRES VOCALS proposats per la Junta del Centre on estiga adscrit el departament, d’entre els funcionaris aliens al 
departament, dels següents cossos docents, pertanyents a la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada o 
a àrees afins, si escau. 
 
Per a places de Catedràtics d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació. 
Per a places de Professors Titulars d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació o Professors Titulars d’Universitat en possessió 
d’almenys un sexenni. 
 
 
 
 

VOCAL 

    1º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:   Ramón Villares Paz 

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  História Contemporánea/Dpto. Hªistória Contemporánea y de América 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:    Universidad Santiago de Compostela / 5 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:    Ángel Duarte Montserrat 

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  História Contemporánea / Dpto. História  i  del Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Gerona / 3 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    2º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:  Josefina Cuesta Bustillo             

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Història Contemporánea / Dpto. Hª Medieval, Moderna y Contemporánea 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Salemanca / 5 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:  María Dolores Ramos Palomo             

ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT:  História Contemporánea / Dpto. Hª Moderna y Contemporánea 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Málaga / 4 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    3º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:  Anna María García Rovira            

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Història Contemporánea / Dpto. Hª y Hª Del Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:  Universidad Gerona / 2  

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:   Rosa Ana Gutierrez Lloret           

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  História Contemporánea / Dpto. Humanidades Contemporáneas 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Alicante / 4 
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PLAÇA 6278 CU HISTÒRIA DE L’ART 

 

 
Nº de plaça: 6278  Dedicació: T.C. Cos: Catedràtic/a d'Universitat 

Àrea de coneixement: 465 Història de l'Art 

Departament: 230 Història de l'Art 

Centre: 4 Facultat de Geografia i Història 

Centre al que està adscrita a la plaça: Facultat de Geografia i Història 

 
TRES VOCALS proposats per la Junta del Centre on estiga adscrit el departament, d’entre els funcionaris aliens al 
departament, dels següents cossos docents, pertanyents a la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada o 
a àrees afins, si escau. 
 
Per a places de Catedràtics d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació. 
Per a places de Professors Titulars d’Universitat:  
Catedràtics d’Universitat amb almenys dos sexennis d’investigació o Professors Titulars d’Universitat en possessió 
d’almenys un sexenni. 
 
 
 
 

VOCAL 

    1º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:     Javier Martínez de Aguirre  Aldaz       

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:  Hª del Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:    Universidad Complutense de Madrid / 4 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:     Alicia Cámara Muñoz         

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:   Hª del Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   UNED / 5 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    2º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:   Maria Rosa Terés Tomás           

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:    Hª del Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Barcelona / 4 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:      Ximo Company i  Climent        

ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT:   Història de l’Art i Història Social 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Lleida / 4 

 
 
 
 
 

VOCAL 

    3º 

 
 
TITULAR 

NOM I COGNOMS:     Josefina Planas Badenas 

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:   Hª de l’Art i Història Social 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad de Lleida / 3 

 
 
SUPLENT 

NOM I COGNOMS:       Victor Mínguez Cornelles       

AREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT:   Historia, Geografia y Arte 

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora:   Universidad Jaume I / 3 
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ANNEX 3 

MANIFEST DE LA JUNTA DE FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA CONTRA EL REIAL 

DECRET‐LLEI 14/2012 

La Junta de Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, reunida en sessió ordinària 

el 7 de maig de 2012, després de valorar el Reial Decret‐llei 14/2012 de 20 d’abril “de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” acorda per unanimitat manifestar el seu 

absolut rebuig al Reial Decret‐llei, que constitueix un atac frontal a la Universitat pública i que té com 

a finalitat desmantellar el sistema d’ensenyament públic en general. 

En particular, els membres de la Junta expressen el seu refús a  

1. La pujada de les taxes, que perjudicarà greument els sectors de la població més desfavorits 

socialment  i econòmica,  impedint‐los  l’accés a  la Universitat, particularment als estudis de 

Màster i Postgrau. 

2. Els procediments establerts per determinar la dedicació docent i investigadora del PDI, que 

són  injusts  i arbitraris, perquè no consideren  la totalitat de  les activitats dutes a terme per 

aquest  col∙lectiu  i no han  contemplat  la negociació amb els agents  implicats,  com ara  les 

pròpies  universitats  i  els  sindicats.  Aquests  mecanismes  perjudiquen  especialment  les 

figures  contractuals  més  febles,  ocupades  en  gran  part  per  les  persones  més  joves,  i 

impediran el necessari relleu generacional. A més tindran una influència força negativa en el 

desenvolupament  de  les  tasques  d’investigació  i,  en  conseqüència,  en  el  progrés  del 

coneixement, particularment en les àrees d’Humanitats i Ciències Socials. 

Els membres de la Junta estan convençuts que l’aplicació d’aquestes mesures no sols no millorarà la 

qualitat de les universitats públiques, ans al contrari, provocarà un empitjorament de les condicions 

de  la docència en un moment crític, en tant que agreujarà  les dificultats en  la posada en marxa de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior, discriminant els nostres estudiants, que restaran en una posició 

de feblesa en relació a la resta d’estudiants europeus.  

Per tot això: 

Se sol∙licita la retirada immediata del Reial Decret‐llei i l’inici d’un procés de negociació que done una 

solució als problemes reals que pateix el sistema universitari públic. La gestió de la Universitat no es 

pot mesurar en termes de rendibilitat econòmica, sinó social. 

S’exigeix  a  la Generalitat Valenciana que garantisca  el  finançament del  sistema universitari públic 

valencià i l’accés de tots els sectors de la població a l’ensenyament superior. 

Es fa una crida a la comunitat universitària i també a la societat en general, a participar en la lluita per 

la defensa  i millora de  l’ensenyament universitari  com  a  vehicle  al  servei del progrés  i  la  cohesió 

social. 
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ANNEX 4 

PRESSUPOST DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA PER A L’ANY 2012 

PRESSUPOST 2012  Euros 
Estimación total 
ingresos 

Capítol 2  96.467,00    
Capítol 6  41.344,00    
                                SUMA  137.811,00    
        
Superàvit  2011       
Capítol 2  11.743,23    
Superàvit Capítol 6  22.923,94    
                                TOTAL SUPERAVIT  34.667,17    
Estimació total ingressos      172.478,17 

  
PRESSUPOST 2012 PER CAPÍTOLS)  Euros    
Asignació Capítol 2 Consell Govern  96.467,00    
Superàvit 2011 Capítol 2  11.743,23    
TOTAL CAPITOL 2  108.210,23    
        
Asignació Capítol 6 Consell Govern  41.344,00    
Superàvit 2011 Capítol 6  22.923,94    
                         TOTAL CAPÍTOL 6  64.267,94    
        
Total Capítol 2  108.210,23    
Total Capítol 6  64.267,24    
                                TOTAL CAPITOLS 
2+6  172.478,17    
Estimació total ingressos      172.478,17 

  
PRESSUPOST   PREVISIÓ  2012 
1.  Despeses generals  74.989,59 
     
Programes    
2.   Biblioteca  9.021,34 
3.   ADR  1.000,00 
4.  Saitabi  6.000,00 
5.   Activitats culturals  13.000,00 
6,   Despeses imprevistes  200,00 
7,   Pràctiques d'estudiants  4.000,00 
TOTAL PROGRAMES 1 A 7  108.210,93 
     
8.   Inversions  64.267,24 
     
TOTAL PROGRAMES 1 A 8  172.478,17 

 


