JUNTA ORDINÀRIA
O
DE
D LA FACULLTAT DE GEO
OGRAFIA I HISTÒRIA
H
Data: 1 d’’abril de 2015
Lloc: Salaa de Juntes
Hora de la
l reunió: 10
0:00 en sego
ona convocatòria
C
Aldaana Nácher, Iñaki
Assisstents: relacció a l'Annex 1. Excuse n la seua assistència Cristina
Ariste
e Aznar, Jaaime Escriba
ano Pizarro,, María Nieves Julia Gómez Manzzano, Elena Grau
Alme
ero, Emilio Irranzo García
a, Sonia Macchause López, María Dollores Pitarchh Garrido, Manuel
M
Tamaarit Marí.

1. Aprrovació, si escau, de l’accta anterior ordinària de
e 2 de febrerr de 2015 i exxtraordinària
a de 4
de m
març de 2015..
S’aproven per assenttiment.
Abans de
e passar al següent
s
pun
nt de l’orde del dia, la Degana vol expressar el
e seu
agraïïment, i el de
e tot l’equip
p deganal, a la Profª Mª Luz Mandingorra Llavatta, pel seu treball
t
com a Secretàriaa de la Facu
ultat (càrrecc que ha de
eixat recentm
ment), i esppecialment per
p la
seua dedicació en
e tots els assumptes tractats perr l’equip deganal, la quual cosa ha estat
possiible per la se
eua excel∙len
nt condició h
humana i acadèmica.
2. Infforme de la Degana.
D
La Degan
na informa en
e relació alss punts segü
üents:




Recepció d’inforrmes provisi onals sobre
e acreditació
ó títols de m
màster del Ce
entre.
ovisionalitatt, els resulta
ats dels info
ormes dels màsters ava
aluats
Tot i la seua pro
recen
ntment per l’AVAP a la Facultat són
n molt posittius, donat qque pràctica
ament
en to
ots els indiccadors ambd
dós títols (M
Màster de Patrimoni
P
iM
Màster d’Història
Conte
emporània) han aconseeguit bones qualificacion
q
ns. Només caal assenyalar com
a facttor negatiu la repercusssió perjudicial de la man
ncança a l’UVVEG d’un sisstema
d’avaaluació de la docència deel tipus Doce
entia.
Trebaalls de la Com
missió d’inveestigació de
e la Facultat. En aquest ppunt la Dega
ana va
cedirr la paraula a la Profªª Cristina Vidal
V
Lorenzzo, membree de la Com
missió
d’Invvestigació de
e l’UVEG, quue va expliccar els criterris adoptatss per a fixarr nous
barem
ms d’avaluacció de la inveestigació, te
enint com a referent,
r
en tre altres, els que
fa se
ervir la CNE
EAI per a co
oncedir els sexennis. Així
A mateix va insistir en la
conveniència de tenir em com
mpte les esp
pecificitats de
d cada àreaa de coneixe
ement
ecessitat dee que tot el PDI
P de
per a avaluar corrrectament ccada aportacció, i en la ne
cada Departame
ent faça con
nstar les seu
ues aportaciions al GRECC perquè, en
e cas
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contrrari, l’absèn
ncia d’aporttacions d’un
n o diverso
os membre s pot perju
udicar
l’avalluació dels altres.
a
Estatt de les obrres de la Faacultat. Està
à previst que les obress executades a la
plantta baixa fina
alitzen el prò
òxim 8 d’ab
bril, encara que
q sense laa climatitzacció de
les au
ules a causa
a de la necesssitat de pujjar els apare
ells a la teulaada de l’ediffici, la
qual cosa, que precisa
p
d’eng
ginys adientts per a l’operació, es ddurà a terme
e el 17
de maig.
m
Pel que fa a les o
obres de la planta tercera, la seuaa finalització
ó està
previista per al 8 de maig
g (quedant pendent la
a climatitzaació, pels motius
m
esme
entats, per al dia 17 d
de maig). Així
A mateix, s’ha demaanat per pa
art de
l’emp
presa adjudiicatària de lles obres l’e
endarreriment del lliuraament de pa
art de
les ob
bres per al 31
3 d’agost; teenint en com
mpte els pre
evisibles retaards, es prendran
les mesures
m
ne
ecessàries p
per al dese
envolupament dels exxàmens i ell bon
come
ençament de
d les classses; en el mateix sentit es vva pronunciiar el
repre
esentant del PAS Josep V
Vicó Crespo.
Consell de Goverrn. La Degan
na informà que en la da
arrera reuni ó d’aquest òrgan
ò
n acord de col∙laboraciió amb el Real Colegio Complutense de
es vaa aprovar un
Harvaard University, pel quaal, i mitjançant els fonss del campuus d’excel∙lència,
s’apo
ortarà la qu
uantitat d’un
ns 100.000 € aproxima
adament peer a dur a terme
t
activiitats acadèm
miques en diita institució
ó.

3. Pro
oposta i aprrovació, si escau,
e
de la composició
ó de la Comiissió de seleecció de perrsonal
contrractat de caaràcter temp
poral (placees d’ajudant doctor i professor assoociat) per al
a curs
2015‐‐2016.
La propo
osta, inclosa a l’Annex 2,, va ser apro
ovada per 23
3 vots a favoor, cap en co
ontra i
una aabstenció.
4. Ap
provació, si escau, dels barems esp
pecífics del professoratt contractatt doctor, aju
udant,
ajudaant doctor i associat.
Després d’explicar les
l condicio
ons i els terrminis que el Vicerectoorat d’Orde
enació
dèmica i Pro
ofessorat ha
avia fixat i com a la Comissió
C
de Professoratt el Vicedeg
gà de
Acad
ura, en nom de la Facultat, va fer cconstar la diisconformita
at amb moltts dels crite
eris de
Cultu
valorració indicatts per l’esmentat Vicereectorat (pel que fa tan
nt a la invesstigació com
m a la
gestió), i d’agrair el treball de
d la Comisssió que s’ha
a format a la
a Facultat peer a elabora
ar dits
ms, la Degana cedí la paraula
p
al Prrof. Felipe Jerez Moline
er, que ha eestat al front dels
barem
trebaalls de dita Comissió.
C
El Prof. Jerez començà la seua intervenció demaanant que, davant
la impossibilitat (a
( causa de la complexiitat de la tassca i el curt termini
t
per a dur‐la a te
erme),
la pro
oposta de barems que la Comissió p
presentava no
n fora vota
ada per la prresent Junta
a, sinó
que ss’examinare
en pels mem
mbres de la JJunta per ta
al d’introduirr‐hi esmeness o suggerim
ments
per a la seua millora; a tal fi, va mostrarr els baremss provisionals elaboratss per la Com
missió i
va fe
er un balanç de la tasca desenvolupaada per aqu
uesta, destaccant els prin cipals criteris que
s’han
n tingut en compte, com
c
ara elss possibles perfils delss candidats o la necessària
gradu
uació dels mèrits
m
dels candidats peer afinitat (en formació, docència i iinvestigació)) amb
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l’àreaa de la plaçaa convocada;; així mateixx va cridar l’a
atenció dels presents soobre la possibilitat
d’avaaluar les esttades a cen
ntres d’invesstigació seg
gons un critteri o un al tre, tal i co
om es
refleccteix a l’esb
borrany de barem. Tam
mbé intervingueren altres membress de la Com
missió,
com el Prof. Req
quena Jimén
nez, per a suubratllar el caràcter
c
tancat del docuument envia
at per
Profe
essorat, i el Prof. Sanz Hoya per a fer constar la dificulta
at de valoraar una trajectòria
d’investigació fro
ont a la merra acumulaciió de mèrits. La Degana
a obrí un torrn d’interven
ncions
odríguez per a demanarr si s’havia ttingut en co
ompte
que vva ser aproffitat pel Prof. Guinot Ro
eixe risc de no valorar
v
bé trrajectòries b
brillants, i si es disposava d’informa ció sobre co
om es
mesu
urava l’afinittat en àreess pròximes a les de la Facultat; així mateix eel Prof. Guin
not es
demaanà per les raons de la
a Universitaat per a em
metre norma
atives perjuddicials. Els Profs.
Requ
uena i Sanz van insistir en que, maalgrat la dificultat de co
ompensar ells estrets marges
m
donaats pel document de barems, la Com
et un esforç per a introdduir‐hi facto
ors de
missió ha fe
comp
pensació, i en que s’h
ha fet con star la pro
otesta per les condicioons posade
es pel
Vicerrectorat. El Prof.
P
Jerez assenyalà
a
quue sembla lò
ògic que en altres centrres mesuraran els
grauss d’afinitat amb
a
criteriss semblants als continguts a la proposta de baarems. En aquest
punt,, la Deganaa va proposar, seguint el suggerim
ment de la Comissió, ddeixar pende
ent la
votacció per a la pròxima
p
Junta de Faculttat, la qual proposta va ser
s acceptadda pels prese
ents.
5. Ap
provació, si escau, de la
a composiciió de la Com
missió de re
evisió de quualificacions de la
Faculltat per al cu
urs 2015‐2016
6.
La propo
osta, inclosa a l’Annex 3,, va ser apro
ovada per un
nanimitat.
El Pro
of. Guinot va
v plantejar la possibilitaat de presen
ntar cada an
ny un inform
me oral a la Junta
sobre
e la feina d’aaquesta Com
missió. La Vi cedegana d’Estudis va explicar
e
quee s’ha detecttat un
increment de less reclamacio
ons, la qual ccosa pot estar ocasiona
ada per la faacilitat de la
a seua
nçant el porttal web Entrreu; així matteix va desta
acar que grààcies a la cre
eixent
tramitació mitjan
preciisió de les guies
g
docen
nts la Comisssió disposa
a de millorss elements pper a valorar les
reclamacions; finalment ma
anifestà el seu agraïm
ment a la in
ntervenció ddels alumne
es en
esta Comissió
ó, les aporta
acions dels q
quals son normalment clarificadoress.
aque
6. Ap
provació, si escau,
e
de la composició
ó del Tribuna
al d’homologació de títools estrange
ers de
la Faccultat per al curs 2015‐20
016.
La propo
osta, inclosa a l’Annex 4,, va ser apro
ovada per un
nanimitat.
7. Ap
provació, si escau,
e
del ca
alendari acaadèmic per al
a curs 2015‐2016 (ampliaació, si escau, del
perío
ode de realització d’exàm
mens amb uuna setmana addicional).
Per assen
ntiment, s’a
aprovà l’amp
pliació del període
p
de realització d ’exàmens amb la
setm
mana del 13 al
a 17 de juntt. Així mateiix, s’acordà proposar a la Mesa de Campus el 14 de
marçç com a festaa pròpia.
8. Ap
provació, si escau,
e
de la renovació
r
deel Consell de
e redacció de la revista SSaitabi.
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La propo
osta, inclosa a l’Annex 5,, va ser apro
ovada per un
nanimitat.
La Degan
na, en aque
est punt, vo
olgué agrairr a la Profª Mandingorrra Llavata el
e seu
comp
promís amb la revista, amb
a
tot el ttreball que això ha com
mportat durrant el seu temps
t
com a Secretària de la Faccultat. Així m
mateix també va agrair al nou Seecretari que
e haja
assum
mit aquesta responsabillitat.
9. Ap
provació, si escau,
e
de la proposta dee canvi en la
a composició de la CCA del M.U. Història
de la Formació del Món Occidental.
La propo
osta suposa la substitucció del Proff. Vicent Pon
ns Alós per la Profª Mªª José
onell Boira; de la Proffª Amparo FFelipo Orts per la Proffª Mónica B
Bolufer Peru
uga, i
Carbo
d’Am
mparo Juane
es Castillo per
p Joaquín
n Lacasta Ca
alvo. La pro
oposta va sser aprovada per
unan
nimitat.
10. Aprovació, si escau, de la
a proposta d
de canvi en la
l composició de la CCA
A del Doctorrat del
Centrre.
La propo
osta consiste
eix en la suubstitució de
e la Prof. Mandingorra Llavata pel Prof.
o Molero. Laa proposta va
v ser aprovaada per unanimitat.
Pardo
La Degan
na va agrairr, una vegad
da més, en termes efu
usius la dediicació de la Prof.
Mand
dingorra Llavata, juntam
ment amb la resta de me
embres, a aq
questa CCA.
11. Ap
provació, si escau, de l’oferta de places per a admissió d’estudiantts/es amb esstudis
unive
ersitaris oficials parcials..
Després de les expliccacions de laa Vicedegan
na d’Estudis,, que va dettallar les xifrres de
l’oferrta, i, a preg
guntes del Prrof. Guinot i del represe
entant dels estudiants
e
H
Héctor Cuenca, va
aclarir quines alttres ofertess específiqu es es fan anualment, i que aquesstes no afeccten a
ex 6, va ser aprovada
a
pe r unanimitatt.
l’oferrta general, la proposta,, que es detaalla a l’Anne
12. Ap
provació, si escau, de la renovació d
de la Comissió d’intercan
nvi de la Faccultat.
Abans de
e procedir a la votació, lla Degana va
a agrair a la Profª Gil Sauura la seua gestió
g
al fro
ont d’aquestta Comissió,, i li va cedi r la paraula. La Profª Gil Saura, al sseu torn, ag
graí la
confiiança de la Facultat
F
i les facilitats do
onades per a deixar el cà
àrrec; així m
mateix va desstacar
la imp
portància de
el treball de la resta de m
membres de
e la Comissió
ó, i va aprofiitar per a recalcar
la conveniència de
d potencia
ar els intercaanvis de Mà
àster i Docto
orat. En aquuest punt, el Prof.
ot va demanar que es poguera do
onar amb ca
aràcter anual un inform
me oral sobre les
Guino
gestions d’aquessta Comissió
ó. La Profª G
Gil, aleshores, va fer un resum de laa trajectòria de la
oblemes quee ha degut afrontar,
a
i de
el recolzameent de la Faccultat.
Comiissió, dels prrincipals pro
La prroposta, con
nsistent en la
a substitució
ó de la Profªª Gil Saura per la Profª PPitarch Garrid
do, va
ser aprovada perr unanimitatt.
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13. Proposta i ap
provació, si escau, de la sol∙licitud
d de contractació del pprofessor Pa
aulino
el Murugarre
en com a professor emèèrit de la Universitat de València.
Iradie
La Degana va cedirr la paraulaa al Prof. Guinot
G
Rodrríguez, que va comentar la
trajecctòria acadè
èmica del Prrof. Iradiel M
Murugarren (exposada amb detall a l’Annex 7), des
dels seus estudis a les Universitats d e Salamancca i Bolonya
a, la seua iincorporació
ó a la
Unive
ersitat de València,
V
i la seua pro
omoció a catedràtic
c
(primer cateedràtic d’Història
Mediieval, amb eixa
e den0min
nació, de la UVEG), fins la seua dilattada carreraa investigado
ora, el
seu rric magisteri i la seua ded
dicació a la g
gestió, inclo
oent l’exercicci dels càrreccs de Director del
Depaartament d’H
Història Med
dieval i de D
Degà de la Facultat
F
de Geografia i Història. De
esprés
del p
parlament de
el Prof. Guin
not, es va prrocedir a la votació
v
i la proposta
p
va ser aprovad
da per
unan
nimitat.
14. P
Posicionament davant el
e contracte de patent amb univerrsitat israeliiana i estrattègies
adien
nts, presentaat pel Sindiccat d’Estudiaants dels Païïsos Catalanss (SEPC).
La Degan
na va dona
ar la paraulaa a la repre
esentant de
els estudian ts Carme Bernat
B
eu, que va exposar els punts fon
namentals de
d l’escrit que
q
figura com a Ann
nex 8
Mate
d’aqu
uesta acta: davant la in
nquietud suuscitada perr la signaturra d’un conntracte de patent
p
entre
e el Departam
ment d’Òptiica de la Uniiversitat de València
V
i la Universitat Bar‐Ilan d’Issrael, i
pels possibles ussos militars i relacionatss amb segurretat i contrrol de persoones, la qual cosa
podria entrar en
n contradiccció amb els Estatus de
e la Universitat, i donadda la situacció de
ar per
discriminació de la població palestina peer part de less autoritats israelianes, es va suscita
l
a una sèrie d’iniciativess (enumerades al esm
mentat escriit) de
part del SEPC l’adhesió
condemna i boiccot del règim
m israelià i de promoció de les inv
vestigacionss i col∙labora
acions
en els Dretss Humans, i de revisió d’aquelles que pugueen anar en sentit
que promocione
contrrari. La Deg
gana va acla
arir que, al contrari de
el que diu l’’escrit, al coontracte s’e
exclou
expre
essament laa possibilitatt d’ús militarr, la qual co
osa va ser ad
dmesa per l ’estudiant Carme
C
Bernaat. A contin
nuació la Degana va obrrir un torn de
d paraula: el representtant d’estud
diants
Josep
p Manuel Viila Sancho va
v comunicaar l’adhesió del BEA a dites iniciativves, i va dem
manar
comp
promís per part de la Universitat
U
d
de València amb la defensa dels D
Drets Human
ns i la
demo
ocràcia i la llluita contra el racisme, i va manifesstar el seu orgull
o
per quue fora la Facultat
de Geografia i Història
H
la prrimera que a plantejar aquesta
a
qüe
estió. En un mateix sen
ntit, el
esentant de
el PAS Jose
ep Vicó Creespo va co
omunicar qu
ue des del estiu passsat la
repre
Consergeria de laa Facultat ha
a pres diversses mesuress de boicot a Israel. Segguidament ell Prof.
José Luis Jiméne
ez va record
dar com fa anys, quan es descobriiren les resttes del ceme
enteri
jueu junt al actu
ual carrer Colom,
C
va seer impossib
ble dur a te
erme les ad equades tasques
arque
eològiques per culpa de l’actitud
d de les auttoritats vale
encianes, quue van clau
udicar
davant la presssió del Gov
vern israeliàà; i que, com a consseqüència dd’una queix
xa del
e Prehistòria
a i Arqueolo
ogia, el Sínd
dic de Greug
ges va emettre una reso
olució
Depaartament de
condemnatòria de
d eixa deccisió. El Pro
of. Guinot Rodríguez va
a intervenir pera a dem
manar
or claredat i precisió a l’e
escrit, i part icularment sobre
s
quin tipus
t
de Univversitat es la Bar‐
majo
durar més la
a proposta. El Prof. Ponns Pons va aclarir
a
Ilan, i va plantejaar la necesssitat de mad
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que e
es tractava d’una
d
Univerrsitat públicaa; a més va manifestar
m
el
e seu acord amb el conttingut
de l’e
escrit i que el boicot no
o és només per a les Un
niversitats, sinó
s
que ha de ser de l’Estat
d’Israael. En aquest mateix se
entit, el Proff. Sanz Hoya digué que la
a millor mannera de suscitar el
debaat és amb un
n posicionam
ment, i que ll’objectiu de
el boicot és pressionar aal Govern d’’Israel
per ttal d’aconseg
guir la fi de les violacio
ons dels dretts humans. El Prof. Reqquena Jimén
nez va
consiiderar que l’argumentació de l’escrrit partia d’u
un fet particcular, la quaal cosa limita
ava la
proposta a aquest cas concret, en comp
pte de plante
ejar‐la partin
nt de consideeracions gen
nerals
per a poder inccorporar altrres casos d
de violació dels
d
Drets Humans.
H
Enn aquest pu
unt, el
interccanvi d’idee
es i punts de vista contin
nuà, a propòsit tant de la
a convenièn cia de la inicciativa
concreta, com de
e la de incorrporar altress casos. Finalment, la De
egana va repprendre la pa
araula
per aa, recalcantt la importà
ància del teema, cridar l’atenció so
obre algunss problemess que
prese
entava l’escrit (como ell ja esmentaat referent al
a ús militar,, o la limitacció al cas co
oncret
israelià), així com
m la necessitat de valo rar acuradament què suposa
s
la inccorporació a una
iniciaativa de boiccot d’aquestes caracterrístiques. Manifestant,
M
així mateix,, l’oportunittat de
impu
ulsar una co
omissió ètica
a per velar per les posssibles implicacions de les accions de la
Unive
ersitat contràries als Esstatuts, prop
posà encarrregar a una Comissió laa reelaboracció de
l’escrrit per a don
nar‐li un conttingut més ccomplet i acurat. Amb algunes inforrmacions sobre el
boico
ot, i les perrsones e in
nstitucions q
que se s’hi són incorp
porades, prooporcionade
es pel
repre
esentant de
els estudiantts Jorge Izq
quierdo Com
mes, es va aprovar peer assentime
ent la
proposta de la Degana.
15. Asssumptes de
e tràmit.
No n’hi ha.
16. To
orn obert de
e paraula.
El Directo
or del Deparrtament d’H
Història Mod
derna, Prof. Jorge
J
Cataláá, expressà el seu
C
de
e Barems p el treball que han fet, que, tot i ser ardu, no
n sol
agraïïment a la Comissió
comp
portar el recconeixementt que mereixx.
I sense més
m assumpttes que tracttar es clou la
a sessió a les 12:55 hore s, de la quall, com
e fe i, amb ell vist‐i‐plau d
de la Degana
a, estenc la present
p
actaa.
a Seccretari, done

Vist‐i‐pplau
E Secretari
El

Ju
uan Francisco
o Pardo Mollero

La Deggana

Ester A
Alba Pagán
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ANNEX 1
JU
UNTA EXTRA
AORDINÀRIA
A DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA
G
I HISTÒRIA
4 de març de 2015

LLLISTA D'ASS
SISTENTS

PROFFESSORAT AMB
A
VINCUL
LACIÓ PERM
MANENT
Esterr Alba Pagán
n
Jorge
e Antonio Caatalá Sanz
Yolan
nda Gil Sauraa
Merccedes Gómez‐Ferrer Lozzano
Enricc Guinot Rod
dríguez
Felipe Jerez Moliiner
José Luis Jiméne
ez Salvador
Antonio Ledo Caballero
Mª Lu
uz Mandingo
orra Llavata
Javie
er Navarro Navarro
Juan Francisco Pardo Molero
o
Pablo
o Pérez Garccía
Anacclet Pons Pon
ns
Migu
uel Requena Jiménez
Julian
n Sanz Hoyaa
Amad
deo Serra De
esfilis
Nuriaa Tabanera García
G
Cristiina Vidal Lorrenzo
PAS
Mariaa Nieves Juliia Gómez Manzano
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Consuelo Mares García
Elisa Palacios Sán
nchez
Josep
p Vicó Cresp
po
ESTU
UDIANTS
Carm
me Bernat Maateu
Hécto
or Cuenca Martínez
M
Rubé
én Donet Do
onet
Alejandro Llinare
es Planells
Josep
p Manel Vilaa Sancho
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