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ASSEMBLEA CONSTITUTIVA SECCIÓ HISTÒRIA DE L’ART 

 

ACTA 

 

 

18 desembre 2019 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 

Assistents: 8 persones 

 

Ordre del dia 

1. Constitució Junta Directiva 

2. Grups de treball 

3. Primeres actuacions 

4. Precs i preguntes 

 

 

1. Constitució Junta Directiva 

 

Es va donar per constituïda la Secció d’Història de l’Art del Col·legi Oficial.  

 

Els càrrecs de la Junta Directiva es van proposar a l’assemblea i, degut a que només 

s’havia presentat una persona per càrrec, no van ser necessàries les votacions. 

 

Cada càrrec aconseguí 9 vots, hui per cada assistent i un vot delegat.  

 

La primera Junta Directiva de la Secció d’Història de l’Art queda constituïda per: 

 

Presidència: Rubén Pacheco Díaz 

Vicepresidència: Ester Medán Sifre 

Secretaria: Manuel Carreres Rodríguez 

Tresoreria: Virginia García Ortells 

Vocalies: Daniel Francesc Vera i Sisternes; Mª de los Llanos Iborra Candela; Israel 

Pérez Gil; i Adrián Oliver Martínez. 

 

 

2. Grups de treball 

 

Tal com es va acordar en l’anterior reunió, la Secció comptarà amb diverses comissions 

o grups de treball que conformaran les principals línies d’actuació d’aquesta. Es va 

informar a l’assemblea de les tasques de cadascuna i les i els membres van decidir de 

quina formarien part i qui coordinaria. 

 

Les comissions són: 

 

Comissió de legislació: revisió de la nova llei de patrimoni per a detectar on hauríem 

d’aparéixer esmentats i proposar una redacció en la qual es respecte la nostra figura.  
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Detectar altres possibles millores de la llei. 

 

Membres adscrits: Rubén Pacheco, Ester Medán, Daniel Francesc Vera i Virginia 

García. 

Coordinació: Rubén Pacheco. 

 

Comissió de convocatòries i projecció professional: revisió i control de les 

convocatòries a llocs de treball de l’administració vigents i/o futures que, tot i 

correspondre al nostre perfil professional, no se’ns permet la concurrència i quedem 

exclosos. L’objectiu és la detecció i la reobertura de les convocatòries o la seua 

anul·lació. 

 

Membres adscrits: Rubén Pacheco, Manuel Carreres i Felipe Jerez. 

Coordinació: Rubén Pacheco. 

 

Comissió de vigilància del patrimoni: posar en coneixement qualsevol atac al 

patrimoni cultural i dur a terme les mesures de difusió necessàries (coneixement 

públic/premsa) per a revertir-ho. Vigilar el possible incompliment de la legislació por 

part de qualsevol, administració pública inclosa, amb absoluta independència. 

 

Membres adscrits: Rubén Pacheco, Ester Medán i Mª Llanos Iborra. 

Coordinació: Ester Medán. 

 

Comissió de difusió i comunicació: divulgar l’activitat de la secció als mitjans de 

comunicació propis (web, xarxes socials...) i aliens. Participar en fòrums de debat, 

jornades, congressos, etc. per a donar a conèixer l’existència de la secció i captar nous 

socis. Posar en relleu la figura de la historiadora/or de l’art, establir fórmules de 

col·laboració amb altres institucions, públiques i privades, establir pactes i convenis 

amb aquestes (accés a museus, llistes de difusió preferent, etc.). 

 

Membres adscrits: Rubén Pacheco, Manuel Carreres, Mª Llanos Iborra, Israel Pérez. 

Coordinació: Manuel Carreres. 

 

Comissió de formació: proposar i rebre propostes de cursos específics i altres activitats 

d’interès sobre aplicacions professionals de la Història de l’Art. Conformar un 

programa anual de cursos i activitats que podran impartir-se en el col·legi, la Universitat 

o en altres institucions amb preus que discriminen entre col·legiats i no col·legiats (com 

l’oferta actual de cursos del CDL). Revisar els continguts d’Història de l’Art en 

programes educatius de secundària i els programes de grau per a proposar millores. 

 

Membres adscrits: Rubén Pacheco, Manuel Carreres, Virginia García, Mª Llanos Iborra 

i Israel Pérez. 

Coordinació: Israel Pérez. 

 

 

3. Primeres actuacions 
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Es va crear un debat sobre les primeres actuacions que la Secció duria a terme per 

immediatesa. Aquestes són: 

 

- Rectificació o impugnació de la borsa de treball per a gestor cultural en 

l’Ajuntament de Xirivella. 

- Participació en un estand i en una presentació de la Secció a la Fira d’Ocupació 

a celebrar en la Facultat de Geografia i Història en febrer. 

 

 

4. Prec i preguntes 

 

La propera assemblea es proposa per al 24 de febrer de 2020 a les 16 h en el Col·legi. 

Abans, la Junta Directiva es reunirà per a detallar alguns aspectes importants, com el 

Reglament / Estatuts de la Secció i altres gestions. 


