JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 11 de juny de 2014
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 13:00 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Ferran Arasa García,
Encarna García Monerris, Francisco M. Gimeno Blay, Amadeo Serra Desfilis, Nuria Tabanera
García.

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:


Recorda que la climatització de l’edifici departamental de la Facultat no
funciona perquè per a la posada en marxa dels aparells d’aire condicionat
cal pujar a la teulada de l’edifici i, per raons de seguretat, arran de l’accident
que es va produir al campus de Burjassot en què va morir un treballador de
manteniment, no es pot pujar a les teulades sense la protecció adient. La
instal∙lació de les baranes ja ha conclòs i la revisió està prevista per al dilluns,
de manera que entre dilluns i dimarts es podrà procedir a la seua posada en
funcionament.



Pel que fa a l’obra per a la climatització de les aules, la fase 1 ja està acabada
i es calcula que la fase 2 podrà estar finalitzada al mes de setembre, el que
permetrà disposar d’aire condicionat en part de les aules de la Facultat.



En relació a les peticions plantejades en reunions anteriors de la Junta per
part del professor Enric Guinot demanant una major transparència en la
gestió econòmica, la Degana informa que ha encarregat a l’administrador,
Joaquín Lacasta, que en realitzara les consultes pertinents i li dona la
paraula perquè n’explique els resultats.
o L’administrador exposa que el procediment de gestió econòmica del
Centre està ajustat a la normativa vigent i la Facultat ha passat totes
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les auditories de l’oficina de control intern. Pel que fa a la publicitat
de la informació, els pressupostos i la liquidació anual de despeses
estan inclosos a les actes de la Junta, que estan disponibles a la web
de la Facultat. Per altra banda, tota la documentació relativa a la
gestió econòmica està dipositada a la Secretaria del Centre i a
disposició del personal de la Facultat. Indica a més que, després de
fer una cerca a les pàgines web d’altres Universitats, ha comprovat
que la informació que es fa pública presenta el mateix nivell de
profunditat que la oferida per la Facultat i la UVEG en general.
Tanmateix, totes les institucions deuran complir les exigències de la
Llei de transparència de desembre de 2013, raó per la qual la
Universitat donarà als centres i serveis les oportunes indicacions per
a la seua aplicació.


La Degana afegeix que, si escau, es constituirà una comissió integrada per
personal de les diferents instàncies de la Facultat, tot incloent‐hi els
departaments per tal seguir les instruccions del Rectorat. A continuació
dona la paraula al Vicedegà d’estudis i participació estudiantil, que explica
que una part important de les despeses de la Facultat està constituïda per la
partida d’activitats culturals, que s’inverteix en el finançament total o parcial
de les ajudes per a la realització d’activitats complementàries sol∙licitades
pels professors del centre. Projecta el quadre que figura a l’Annex 2, on
apareix la distribució d’ajudes corresponent al primer semestre de 2014. La
Degana afegeix que cal incloure una petició del professor Rafael Narbona
per a la organització del Curs d’Especialització en Història Medieval que
finalment es celebrarà al mes de setembre i passarà, doncs, a computar‐se al
segon semestre.



El professor Enric Guinot demana que la convocatòria d’aquestes ajudes siga
pública.



El Vicedegà d’estudis i participació estudiantil respon que tota la informació
relativa a la convocatòria s’envia puntualment a tot el professorat del
Centre i es distribueixen els pressupostos en funció del nombre i natura de
les peticions.
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El professor Enric Guinot indica que la seua sol∙licitud de transparència es
deu al fet que havia arribat al seu coneixement que la Facultat havia finançat
publicacions de professors del Centre.



La Degana respon que la Facultat no ha finançat publicacions de professors
de la Facultat i demana que conste en acta aquesta afirmació.



El professor Enric Guinot assevera que no creu que la Facultat faça despeses
arbitràries, però insisteix en el fet que seria necessari fer públics els
comptes. Hi afegeix que no considera necessària la constitució d’una
comissió específica per a tractar aquest tema.



La Secretària respon que el tractament de la informació i l’elaboració dels
documents suposen una tasca importat i que, en conseqüència, hi seria
imprescindible la constitució d’un grup de treball.

3. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament dels vocals 1, 2 i 3 de la comissió que ha
de jutjar el concurs d’accés de la plaça nº 4417, de Professor Titular d’Història de l’Art.
La Degana explica que, dins de la taxa de reposició per a l’any 2014, una de les
promocions aprovades fou de la figura de professor/a contractat/da doctor/a a professor/a
titular. La primera en la llista d’aquestes promocions és la plaça 4417, que correspon a l’àrea
d’Història de l’Art. A continuació presenta la proposta que figura a l’Annex 3, tot indicant
que les persones que la integren compleixen els requisits de categoria acadèmica i nombre
de sexennis i la proposta conjunta de tribunal –que inclou president/a i secretari/a,
designats pel Consell de Departament d’Història de l’Art‐ respecta els criteris de paritat.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
20 vots a favor
0 vots en blanc
0 abstenció
S’aprova la proposta per unanimitat.
4 Assumptes de tràmit.
No hi ha.
5 Torn obert de paraula.
Mirella Machancoses explica que el Vicerectorat d’Investigació i Política científica de
la Universitat de València finalment ha tret una convocatòria competitiva d’ajudes per a
3

estades breus en l’estranger, dirigida als Becaris/es FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport afectats pel retard i/o supressió de convocatòries semblants per part del propi
Ministeri als darrers anys. Tot i que l’ajuda només cobrirà les despeses de viatge,
s’incorporarà al CV com a mèrit i podran concórrer a les convocatòries de beques
postdoctorals en igualtat de condicions amb la resta de col∙lectius de becaris d’investigació.
Agraeix a la Junta el suport rebut tot al llarg del procés.
I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:40 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
11 de juny de 2014

LLISTA D'ASSISTENTS
Equip deganal:
Ester Alba Pagán
Jorge Catalá Sanz
Mª Dolores Pitarch Garrido
Mª Luz Mandingorra Llavata
Professorat amb vinculació permanent:
Cristina Aldana Nácher
Luís Arciniega García
Ana Mª Camarasa Belmonte
Rafael García Mahiques
Enric Guinot Rodríguez
Felipe Jerez Moliner
José Luís Jiménez Salvador
Antonio Carlos Ledo Caballero
Francisco Javier Navarro Navarro
Pablo Pérez García
Cristina Vidal Lorenzo
Professorat investigador en formació:
Mireia Machancoses López
Personal d'administració i serveis:
Vicente Cervera García
Mª Nieves Julia Gómez Manzano
Consuelo Mares García
Manuel Tamarit Marí
Administrador de la Facultat (amb veu, però sense vot)
Joaquín Lacasta Calvo
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ANNEX 2
TABLA-RESUMEN DE AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES Y COMPLEMENTARIAS, 2º CUATRIMESTE DEL CURSO 2013-2014 (FEBRERO-JUNIO)
Departamento/ Área/Entidad
Solicitante
Historia Moderna
Historia Moderna
Historia Moderna
Historia Medieval

Destinatarios

Actividad

2º, 3º y 4º Historia
4º Historia
3º Historia
3º Historia

Ciclo de conferencias “La Europa de las Paces”
Conferencia de Vincenzo Lavenia
Excursión a Denia y La Valldigna
Conferencias sobre historia medieval de la Corona de Aragon

Historia Contemporánea
Historia Contemporánea

1º Historia
2º y 3 ºHistoria

Historia Contemporánea
Prehistoria y Arqueología

1º Historia del Arte
2º Historia

Conferencias sobre Historia de América
Ciclo de conferencias 50 aniversario de la publicación de La formación de
la clase obrera en Inglaterra de E.P. Thompson. 3 en segundo semestre
Dos conferencias sobre Historia del Mundo Actual: China y Palestina
Conferencias sobre Bioarqueología y Neolítico

Historia Antigua
Historia Antigua

3º Historia
2º y 4º Historia

Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Historia del Arte
Filosofía

2º Historia del Arte
3º Historia del Arte
Historia del Arte
3º Historia del Arte
3º Historia del Arte
3º Historia del Arte
1º Hª del Arte e Historia
3º Historia del Arte
3º Historia del Arte
1º Historia del Arte

CC y TT Historiográficas

2º Información y
Documentación
3º Información y
Documentación

CC y TT Historiográficas

Conferencia sobre Hispania Romana
Conferencias de Egiptología: Jornadas sobre la Dinastía XVIII (Imperio
Nuevo)
Viaje a Madrid. Museo del Prado.
Taller sobre Fuentes y Paleografía Medieval
Seminario de Artes Decorativas
Excursión al Museo de América de Madrid.
Conferencia sobre Joan de Joanes (Historia del Arte Valenciano II)
Conferencia sobre profesionalización en la Historia del Arte
Conferencia sobre Análisis e interpretación de la imagen fotográfica
Conferencia sobre asesoría y tasación de obras de arte
Conferencia sobre acceso y práctica laboral de los guías de Arte
Ciclo de películas sobre Imágenes femeninas de la historia del
pensamiento
Conferencias sobre Administración electrónica y sociedad de la Información
Conferencia sobre Historia de la Fotografía

Importe de la
ayuda concedida
1000
250
646,50
300
250
750
200
500
250
500
300
200
300
500
200
150
400
100
100
75,75
500
250

Dpto/Área

Grado

1896,5
Moderna

4646,5
Historia

300
Medieval
1200
Contemp.
500
Pre. y Arq
750
Antigua
2250
Hª Arte

75,75
Filosofía
750
CC y TT

2325,75
Hª Arte

1999
Inform. y
Docum.
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Psicología Básica

ADR

1º Información y
Documentación
Información y
Documentación
Información y
Documentación
Información y
Documentación
4º Geografía y Medio
Ambiente
2º Geografía y Medio
Ambiente
4º Geografía y Medio
Ambiente
Historia

ADR

Historia

Ciclo de conferencias sobre la Guerra de Sucesión y el exilio austracista

Informática
Historia de la Ciencia y la
Documentación
Historia de la Ciencia y la
Documentación
Geografía
Geografía
Geografía

Seminario-taller sobre habilidades de comunicación, trabajo en equipo y
resolución de problemas
Seminario-taller sobre revista digital

378

Taller para la elaboración de contenidos con eXelearning

300

Jornada sobre unidades de información de distintos sectores:
administración, investigación, empresa privada
Taller sobre técnicas de presentación oral de trabajos académicos

471
250

Excursiones a Petrer y Requena

800

Prácticas de campo. Viaje a Friburgo y la Selva Negra de 45 personas.
Conferencia sobre la taifa de Danniya (Denia

100

378
Psico. Básica
100
Informát.
771
Hª Ciencia y
Document.
2550
Geografía

2550
Geografía

631,43
ADR

631,43
ADR

1.500
450 (No
realizada)
631,43

TOTAL: 12152,71
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ANNEX 3
Vocals 1, 2 i 3 de la comissió que ha de jutjar el concurs d’accés de la plaça nº 4417, de
Professor Titular d’Història de l’Art
Nº de plaça:

4417

Dedicació:

Àrea de coneixement:

465

Història de l'Art

Departament:

230

Història de l'Art

Centre:
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Facultat de Geografia i Història

Centre al que està adscrita a la plaça:

T.C.

Cos:

Professor/a Titular d'Universitat

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.
NOM I COGNOMS: Dra. Catalina Cantarellas Camps, C.U.
ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto. Historia, Geografía y Arte.
TITULAR

VOCAL

1º

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universitat de les Illes Balears. 3 sexenios o más.
NOM I COGNOMS: Dra. Mª Jesús Vega González. C.U.
ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto.Historia y Teoría del Arte.

SUPLENT

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universidad Autónoma de Madrid. 3 sexenios.

NOM I COGNOMS: Dra. Carmen Morte García, C.U.
ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto.: Historia del Arte.
TITULAR

VOCAL

2º

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universidad de Zaragoza. 4 sexenios.
NOM I COGNOMS: Dra. Elena Sainz Magaña, T.U.
ÀREA CONEIXEMENT/ DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto.: Historia del Arte.

SUPLENT

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universidad de Castilla‐La Mancha. 1 sexenio.

NOM I COGNOMS: Dr. Victor Manuel Mínguez Cornelles, C.U.
ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto.: Historia, Geografía y Arte.
TITULAR

VOCAL

3º

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universitat Jaume I de Castellón. 3 sexenios.
NOM I COGNOMS: Dr. Juan Manuel Monterroso Montero, T.U.

.

ÀREA CONEIXEMENT / DEPARTAMENT: Àrea Coneixement: Historia del Arte. Dpto.: Historia del Arte.
SUPLENT

UNIVERSITAT i períodes activitat investigadora: Universidad de Santiago de Compostela. 2 sexenios.
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