JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 7 de maig de 2014
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 11’30 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Ana Mª Camarasa
Belmonte, Jaime Escribano Pizarro, Francisco M. Gimeno Blay, Jorge Hermosilla Pla,
Antonio C. Ledo Caballero, Francisco Javier Navarro Navarro.

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 26 de març de 2014.
S'aprova l‘acta per assentiment.
2 Informe de la Degana.
La Degana informa en relació als punts següents:


Aprovació en Consell de Govern de les 6 places de promoció d‘acord amb la
taxa de reposició, 5 de Professor/a Ajudant Doctor/a i 1 de Professor/a
Contractat/da Doctor/a.



Aprovació en Consell de Govern dels criteris per resoldre les situacions
conjunturals de plantilla.



Aprovació en Consell de Govern de les reduccions docents per direcció de
projectes d’investigació, direcció de tesis doctorals, coordinació de
programes de mobilitat, coordinació de titulacions, direcció de màsters,
coordinació de programes de doctorat i de programes de doctorat amb
menció de qualitat.



Informe de l’exercici econòmic de la UVEG corresponent a l’any 2013.



Aprovació de nous membres del Consell Social: Pilar Catalán (PAS), Guillem
Chismol (Estudiants/es), Ester Alba (PDI).



Reunió de la CRUE, que va emetre un informe en sentit desfavorable sobre
la política de beques del Ministeri d’educació, Cultura i Esport.



Reunió de la CASUE, on els rectors demanaren l’eliminació de les taxes de
reposició o una negociació per ampliar‐les. Hom ha creat diversos grups de
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treball per estudiar qüestions com ara l’estructura dels estudis o el decret
d’homologacions, en les quals participaran la Vicerectora de Professorat i la
Vicerectora d’Estudis de la UVEG. En línies generals, però, no es preveuen
grans canvis en la política universitària a curt termini.
3 Liquidació del pressupost de l’any 2013 i proposta i aprovació, si escau, de distribució del
pressupost per a l’any 2014.
La Vicedegana d’Economia i noves tecnologies presenta la liquidació del pressupost
del curs 2013, que figura a l’Annex 2. Explica que, degut a la demanda d’ajudes per a la
realització d’activitats complementàries, es va gastar més de la quantitat prevista per a
activitats culturals, compensada per l’estalvi en altres partides.
A continuació presenta el balanç de situació a 21 de febrer de 2014, que figura a
l’Annex 3. El pressupost s’ha reduït en un 5% i la proposta presenta la mateixa estructura de
l’any 2013, llevat de les partides corresponents a l’AdR, que s’incrementa amb el romanent
de l’exercici anterior i a Saitabi, que es redueix, perquè la seua periodicitat és biennal. La
quantitat estalviada permetrà augmentar la partida destinada a activitats culturals.
El professor Enric Guinot indica que seria desitjable que el Centre donara publicitat
al detall de les diverses partides.
La Degana es mostra d’acord, però precisa que caldria reflexionar sobre el
procediment escaient.
L’administrador de la Facultat, Joaquín Lacasta, explica que caldria fer‐ne la consulta
als Serveis centrals.
El Vicedegà de Cultura i participació estudiantil, Jorge Catalá, explica que
l’increment de les despeses en activitats culturals es deu al fet que les peticions dels
professors per a realitzar activitats de recolzament a la docència han crescut enormement i
que l’equip deganal fins i tot ha renunciat a l’organització d’activitats pròpies del Centre per
tal de donar suport a les diverses sol∙licituds.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
23 vots a favor
0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
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4 Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de les Ajudes d’equipament per a
laboratoris docents.
La Degana explica que, abans de les vacances de Pasqua, es va reunir amb els
directors dels Departaments de la Facultat per informar‐les sobre una convocatòria d’ajudes
destinades als departaments per a l’adquisició d’equipament científic de material valorat
entre 3000 i 50000 €. Indica que, paral∙lelament, el Centre havia fet una sol∙licitud a la
convocatòria del Ministeri d’Economia i Competitivitat per a l’adquisició de gran
equipament científic. Tanmateix, davant els dubtes sobre l’execució d’aquestes ajudes, el
Servei d’Investigació de la UVEG n’havia demanat la documentació per tal de presentar‐la a
la Convocatòria de la Generalitat Valenciana, finançada amb fons FEDER. Insisteix en el fet
que cal aprofitar aquestes convocatòries per tal de dotar els laboratoris d’investigació de la
Facultat.
Per altra banda, en la convocatòria d’Ajudes d’equipament per a laboratoris
docents la Facultat ha rebut una assignació de 9.906€. La Degana recorda als membres de la
Junta que aquesta quantitat està en funció del nombre d’estudiants i del grau
d’experimentalitat de cada titulació, que en el cas del nostre Centre és força baix.
A continuació dona la paraula a la Vicedegana d’Economia i noves tecnologies, que
presenta la proposta que figura a l’Annex 4. Explica que aquestes convocatòries estan
dirigides a l’adquisició de material inventariable amb valor superior als 300€. Hi afegeix que
algunes peticions han arribat al Deganat poc abans de començar aquesta reunió, raó per la
qual no s’ha pogut posar la informació a disposició dels integrants de la Junta. Pel que fa a
les peticions presentades, encara falta la priorització de les sol∙licituds fetes pel
Departament d’Història de l’Art.
El professor Enric Guinot indica que, davant tantes convocatòries diferents,
convindria coordinar les peticions.
La Degana respon que la reunió amb els directors dels departaments tenia la
funció de preparar peticions conjuntes, tot evitant‐ne les repeticions.
La professora Cristina Vidal precisa que les convocatòries d’equipament científic
sols poden utilitzar‐se per a demanar material dirigit a la investigació.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
23 vots a favor
0 vots en contra
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0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
5 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de Director/a del Màster en Patrimoni
cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió.
La Degana dona la paraula a la Secretària, que explica que el professor Jorge
Hermosilla Pla, que ha sigut Director del Màster en Patrimoni cultural: Identificació, Anàlisi i
Gestió des del seu inici, en deixa la direcció, raó per la qual calia nombrar‐ne un/a nou/va
director/a. Després de consultar els membres de la Comissió de Coordinació Acadèmica, es
proposa al professor José Luís Jiménez Salvador, Catedràtic d’Arqueologia, membre de
l’esmentada comissió i persona que coneix el títol en profunditat, per haver estat implicat
en la seua gestió des del seu començament.
La Degana agraeix al professor Jorge Hermosilla la seua tasca i la seua dedicació al
llarg de tot aquest període i al professor José Luís Jiménez que acceptara la direcció del
Màster.
Manuel Tamarit vol destacar la participació de Dolores Rubio Sáez, de la Secretaria
de la Facultat, en la posada en marxa i gestió del Màster.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
22 vots a favor
0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
6 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de Coordinador/a del Programa de
Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna.
La Degana explica que, en deixar el professor José Luís Jiménez la coordinació del
Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat
Moderna, calia nomenar‐ne un/a nou/va Coordinador/a, que complís amb els requisits
d’experiència investigadora exigits per la normativa de postgrau. Després d’una sèrie de
consultes, es va decidir proposar el professor Ricard Franch, Catedràtic d’Història Moderna.
El professor Enric Guinot pregunta si es va consultar a la Comissió de coordinació
acadèmica del programa, com en el cas de la direcció del Màster.
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La Degana respon que en aquest cas es feren diverses consultes, però, per qüestió
de calendari, no es va informar en una reunió de la Comissió.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
22 vots a favor
0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
7 Proposta i aprovació, si escau, d’adhesió al Manifest dels estudiants del Màster en
Patrimoni cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió en defensa de l’Arxiu de RTVV.
Els estudiants del Màster en Patrimoni cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió han
elaborat un manifest en defensa de l’Arxiu de RTVV, que figura a l’Annex 5. Aquesta
declaració s’acompanya amb la celebració d’una jornada de conferències relatives als
problemes a què s’enfronta l’arxiu de RTVV arran de la dissolució de l’ens. La Degana
agraeix els estudiants el seu compromís amb la defensa del patrimoni cultural i la tasca
realitzada, tant en la preparació del manifest com de la jornada.
L’estudiant Andoni León expressa la seua satisfacció per les accions dutes a terme
per protegir l’arxiu de RTVV davant el perill de la seua desaparició.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
19 vots a favor
0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
8 Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants de la Facultat en la
Comissió que ha d’adjudicar una Beca de Catalogació i Informatització dels Fons de la
Biblioteca Municipal Central de València.
Es proposa a la professora Mª José Carbonell Boria, del Departament d’Història de
l’Antiguitat i de la Cultura escrita com a titular i a la professora Josepa Cortés Escrivà, del
mateix Departament, com a suplent.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
19 vots a favor
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0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
9 Assumptes de tràmit.
No hi ha.
10 Torn obert de paraula.
Mirella Machancoses explica la situació en què es troba part del personal
investigador en formació, en concret els Becaris FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, ja que, com a conseqüència de les retallades, durant uns anys el Ministeri no ha tret
convocatòries d’ajudes a la mobilitat i la darrera es limitava a 200 places, raó per la qual hi
han quedat exclosos molts becaris que, amés, acaben en breu el seu període de beca, de
manera que ja no podran gaudir d’una ajuda per fer una estada a l’estranger i, en
conseqüència, no podran realitzar un Doctorat internacional. A aquesta situació s’afegeix el
fet que els titulars d’altres tipus de beques, com ara les pròpies de la UVEG, sí disposen
d’ajudes a la mobilitat, el que genera un greuge comparatiu.


El professor Lluis Guia indica que la UVEG ja ha tret amb anterioritat
convocatòries d’ajudes a la mobilitat obertes a tots els becaris
d’investigació. Es queixa del fet que els arguments donats pels Serveis
Central per no obrir la convocatòria d’ajudes a la mobilitat a tots els becaris
de la UVEG són estrictament de caire administratiu.



La Degana es mostra d’acord en què es tracta d’una situació molt greu,
davant la qual convé mantenir‐se units i que cal tractar directament amb la
Vicerectora d’Investigació i el Rector. Ofereix als becaris la possibilitat de
presentar un escrit a la Junta demanant el seu suport.



La professora Cristina Vidal suggereix que els becaris afectats utilitzen
també la plataforma de la Comissió d’Investigació.

El professor Amadeo Serra expressa el seu malestar pel tancament de la Biblioteca
d’Humanitats durant les festes de Pasqua i demana que es reivindique la seua obertura com
a recurs docent i de recerca durant els períodes de vacances. Per altra banda, sol∙licita que
es milloren les condicions de projecció a les aules de l’aulari GH.
La Degana respon que ambdues qüestions excedeixen les competències de la
Junta. Explica que la petició de mantenir oberta la Biblioteca d’Humanitats ja s’ha fet, però
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ha trobat l’oposició de Gerència, que argumenta raons econòmiques. Indica que plantejarà
de nou l’assumpte a la Mesa de Campus. Pel que fa a les aules del GH, traslladarà la petició
la Unitat de Campus, encarregada de la gestió de l’aulari.
El professor Lluís Guia recorda que aquesta vesprada es celebrarà la primera de les
jornades d’homenatge al professor Manuel Ardit.
I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12:40 hores, de la qual,
com a Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta.

Vist‐i‐plau
La Secretària

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 DE 2014

LLISTA D'ASSISTENTS
Equip deganal:
Ester Alba Pagán
Jorge Catalá Sanz
Nuria Tabanera García
Mª Dolores Pitarch Garrido
Mª Luz Mandingorra Llavata
Professorat amb vinculació permanent:
Cristina Aldana Nácher
Ferran Arasa Gil
Encarna García Monerris
Lluís Guia Marin
Enric Guinot Rodríguez
Felipe Jerez Moliner
José Luís Jiménez Salvador
Mª José López García
Alejandro Pérez Cueva
Pablo Pérez García
Cristina Vidal Lorenzo
Professorat sense vinculació permanent:
Ivana Frasquet Miguel
Personal d'administració i serveis:
Vicente Cervera García
Consuelo Mares García
Manuel Tamarit Marí
Estudiants:
Andoni León Sáenz
Josué Palomares Martí
Administrador de la Facultat (amb veu, però sense vot)
Joaquín Lacasta Calvo
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ANNEX 2
Liquidació del pressupost de l’any 2013
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE DE 2013

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE 2013
ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2013 (Capítol 2)
ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2013 (Capítol 6)
TOTAL ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN, ANY 2013

89.714,61
38.450,70
128.165,31

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Capítol 2
Incorporació romanent 2012
Indemnització vidre façana
Incorporació 93% segona garantia 2012
Incorporació vendes publicacions 2012
Comp.Int. D'orgànica 50900 (cursos)
Regularització
Cancelacion Congreso Mujeres que representan …
TRASPÀS C.2 AL 6
Import total Capítol 2

89.714,61
13.597,40
865,00
5.608,83
58,18
2.760,00
250,00
2.925,00
7.000,00
108.779,02

Capítol 6
Incorporació romanent 2012
TRASPÀS C. 2 AL 6
Import total Capítol 6

38.450,70
15.387,55
7.000,00
60.838,25

TOTAL INGRESSOS (PRIMERA ASSIGNACIÓ MÉS ROMANENTS)

C/C DESPESES
1 DESPESES GENERALS
Total despeses

169.617,27

PREVISIÓ
82.953,54

EXECUTAT CAP. 2
69.702,96
16.024,13

SALDO
13.250,58
-2.773,55

82.953,54

85.727,09

-2.773,55

C/C PROGRAMES
2 BIBLIOTECA
3 A.D.R.
4 SAITABI (REVISTES)
5 ACTIVITATS CULTURALS
6 IMPREVISTOS
7 PRÀCTIQUES ESTUDIANTES
TOTALS CENTRES COST 2-7
TOTALES CAPÍTULO 2

PREVISIÓ
8.614,57
1.301,41
5.812,50
12.771,30
450,00
3.875,70
32.825,48
115.779,02

EXECUTAT CAP. 2
8.614,57
279,65
0,00
16.419,04
0,00
3.875,70
29.188,96
114.916,05

SALDO

C/C DESPESES
8 INVERSIONES

PREVISIÓ
53.838,25
7.000,00

EXECUTAT CAP. 6
60.601,68

SALDO
236,57

60.838,25

60.601,68

236,57

TOTALS

traspàs 2 al 6
TOTALS INVERSIONS

0,00
1.021,76
5.812,50
-3.647,74
450,00
0,00
3.636,52
862,97

TOTAL PREVISIÓ

SALDO CAP. II
SALDO CAP. VI
TOTAL

862,97
236,57
1.099,54

1.099,54

ANNEX 3
Proposta de distribució del pressupost per a l’any 2014

10

BALANÇ DE SITUACIÓ A 21 DE FEBRER DE 2014

ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 (Capítol 2)
ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 (Capítol 6)
TOTAL ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN, ANY 2014

89.714,61
32.042,44
121.757,05

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Capítol 2
Incorporació romanent 2013
incorporació romanent 2013 paper
Incorporació vendes publicacions
Incorporació 95% segona garantia 2013

89.714,61
862,97
67,18

Import total Capítol 2

95.973,15

Capítol 6
Incorporació romanent 2013
Import total Capítol 6

32.042,44
236,57
32.279,01

5.328,39

TOTAL INGRESSOS (PRIMERA ASSIGNACIÓ MÉS ROMANENTS)

C/C DESPESES
1 DESPESES GENERALS
Total despeses
TOTALS

C/C PROGRAMES
2 BIBLIOTECA
3 A.D.R.
4 SAITABI (REVISTES)
5 ACTIVITATS CULTURALS
6 IMPREVISTOS
7 PRÀCTIQUES ESTUDIANTES
TOTALS CENTRES COST 2-7
TOTALES CAPÍTULO 2
C/C DESPESES
8 INVERSIONES
TOTALS INVERSIONS

128.252,16

3.063,96

SALDO
59.167,26
56.103,30

59.167,26

3.063,96

56.103,30

PREVISIÓ
7.443,89
2.300,00
3.000,00
19.932,00
450,00
3.680,00
36.805,89

EXECUTAT CAP. 2
7.443,89

7.443,89

0,00
2.300,00
3.000,00
19.932,00
450,00
3.680,00
29.362,00

95.973,15

10.507,85

85.465,30

PREVISIÓ
59.167,26

PREVISIÓ
32.279,01
32.279,01

EXECUTAT CAP. 2

EXECUTAT CAP. 6

0,00

SALDO

SALDO
32.279,01
32.279,01

TOTAL PREVISIÓ

SALDO CAP. II
SALDO CAP. VI

85.465,30
32.279,01

TOTAL

117.744,31

117.744,31

ANNEX 4
Relació de peticions a la convocatòria d’Ajudes d’equipament per a
laboratoris docents.
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PROPUESTA PARA LA FINANCIACIÓN LABORATORIOS DOCENTES 2014
CONCEPTO
HISTORIA DEL ARTE
(laboratorios)
H CONTEMPORÁNEA (Lab.
Historia Oral)
GEOGRAFÍA (Lab. De SIG y
Teledetección)
LABORATORIO DE I + D
ARQUEOLOGÍA

ESCANER LASER
PC
IDRISI
TABLETS
Destilador agua

Total

PRECIO con iva
3006,85 (por confirmar)
1076,9
3300
1796,85
949,85

10130,45

ANNEX 5

POSICIONAMENT DELS ALUMNES DEL MÀSTER DE PATRIMONI CULTURAL: IDENTIFICACIÓ,
ANÀLISI I GESTIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA RESPECTE A LA SITUACIÓ DE L'ARXIU
DE RÀDIO TELEVISIÓ VALENCIANA.
Arrel del tancament de RTVV, el seu fons audiovisual i documental està exposat a un greu
perill de desaparició i/o deteriorament. Tot i ser una qüestió oblidada, el seu fons és el
referent clau de la nostra memòria col∙lectiva, tant per la seva amplitud com singularitat.
Estem parlant de materials audiovisuals, sonors, documentals i administratius que omplin
més de 8 kilòmetres de prestatgeries i que consten de més de 250.000 hores de gravació,
moltes de les quals constitueixen fons únics pel seu valor patrimonial, històric i cultural.
Amb el tancament de RTVV el seu Arxiu ha quedat en una situació de perillosa incertesa, no
sols pel que respecta a la seva supervivència, sinó també en referència a la conservació dels
seus fons. El dia que es va fer efectiu el tancament de l'ens públic varen ser desconnectats
els equips encarregats de la climatització de la sala on es custodien els documents,
essencial per a la correcta preservació d'aquests, fet que suposà un greu acte
d'irresponsabilitat per part de la Generalitat Valenciana. Les pròpies característiques
d'aquest arxiu, conformat per material audiovisual i informàtic, fan que s'haja de posar una
especial atenció respecte a la tecnologia que possibilita la seva reproducció, doncs la seva
malversació o obsolescència podria suposar una pèrdua irreparable per al patrimoni de tots
els valencians.
I no és tot, poc després del tancament de la institució, ha estat denunciada la desaparició
d'alguns materials de caràcter sensible i compromès procedents dels seus arxius. Un fet
que no s'entén, ja que un patrimoni com aquest hauria d'estar correctament vigilat. Així, es
confirma l'abandonament que els propis treballadors del Servei de Documentació havien
denunciat anys enrere, i que es confirmà amb un ERO que va apuntar directament al
personal del servei esmentat, impossibilitant el correcte funcionament intern de l'Arxiu.
Aquesta situació d'abandonament d'un patrimoni identitari dels valencians no és només un
acte d'irresponsabilitat per part de la Generalitat, sinó que podria estar incorrent‐hi en un
delicte contra el patrimoni documental, bibliogràfic, audiovisual i informàtic, tal i com
s'estableix al títol V de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, així com en les infraccions
tipificades al títol VII d'aquesta mateixa llei.
En aquests moments no només està en perill la conservació de l'Arxiu per a generacions
futures, sinó que també s'impossibilita l'accés lliure de la ciutadania a un patrimoni que li
pertoca, tal i com està reconegut a les lleis de PHE i PCV, així com a totes les recomanacions
internacionals de la UNESCO.
Perdre aquest patrimoni significa perdre una part de la nostra memòria, de la història més
recent i de la nostra cultura com a poble, cosa que no podem permetre els valencians.
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Per tots aquests motius, des del Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat de València
exigim que es prenguen totes aquelles mesures necessàries per tal de protegir i conservar
l'arxiu de RTVV. El Col∙legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana ha
marcat el camí a seguir per a la seva protecció, en gestionar la declaració com a BIC. Tot i
això, continua sent necessària una profunda conscienciació del seu valor, juntament amb un
gran esforç per part de les institucions competents, per garantir la salvaguarda d'un
patrimoni que ens preocupa en tant que tècnics i que ens pertoca en tant que societat.
També, i per últim, volem expressar el nostre malestar i total rebuig a la negació per part de
la Generalitat a declarar BIC l'arxiu de RTVV i a la seua decisió de dividir‐lo entre la Filmoteca
i l'Arxiu Històric, ja que això col∙laboraria a la desvirtuació i pèrdua en la memòria col∙lectiva
dels valencians d'un símbol identitari com va ser i és RTVV.

València, abril de 2014
Alumnes del Màster de Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió
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