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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE 

MÈRITS PER ALA CONCESSIÓ D’UNA BECA PER A REALITZAR 

ESTUDIS HISTÒRICS SOBRE BENIMODO 

 

  

A Benimodo, essent les dotze hores i trenta minuts del dia trenta de març de dos mil 

setze, es reuneixen a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, els següents membres que 

integren la comissió avaluadora encarregada de valorar els mèrits de la beca per a 

realitzar estudis històrics sobre Benimodo. 

 

 President: 

 - Francisco Teruel Machí, Alcalde-President 

  

 Vocals:  

- Salvador Julián Vercher Lletí, membre del Secretariat Permanent de 

l’Assemblea d’Història de la Ribera. 

- Pau Armengol Machí, Secretària Local d’Organització de l’Assemblea 

d’Història de la Ribera celebrada a Benimodo. 

 

 Secretària: 

- Mª Elena Mendoza Miravalls, Administrativa d’aquest Ajuntament 

 

És objecte d’aquest acte la valoració de mèrits per a la concessió d’una beca que 

tindrà per objecte dur a terme un treball d’investigació històrica sobre el municipi 

de Benimodo i que es presentarà en la XVII Assemblea d’Història de la Ribera, 

que se celebrarà del 18 al 20 de novembre de 2016 a la Pobla Llarga 

 

En l’avaluació de mèrits, la comissió avaluadora ha determinat el següent: 

- No puntuar els articles inserits en llibres de festes o falles. 

- No puntuar com a publicacions les ressenyes de llibres. 

- No admetre les publicacions que estiguen en premsa si aquestes no van 

acompanyades d’algun document que acredite la seua publicació. 

- La coordinació d’un llibre es puntuarà amb 0,20 punts i no amb 1 punt, 

que es reserva per a l’autoria intel·lectual. 

- L’edició de fonts històriques s’ha puntuat amb 0,20 punts. 

- La puntuació de monografies i articles compartits s’ha dividit entre el 

nombre d’autors. 

 

 



                                                           

 

AJUNTAMENT DE BENIMODO 
 

PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 181 88 00 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D 

 

I seguidament es procedeix a valorar els mèrits aportats, de conformitat amb la base 

cinquena de les bases de la convocatòria, atorgant la comissió avaluadora als 

aspirants la següent puntuació: 

 

ASPIRANT 
TÍTOL 

UNIV. 
PUBLICACIONS VALENCIÀ PROJECTE TOTAL 

ROSADO CALATAYUD, 

Luis M. 
4 

Monografies autoria única: 2 

Articles autoria única: 4,6
1
 

Articles autoria comp. (3): 0,07 

6.67 0 1 11,67 

APARISI ROMERO, Frederic 3 

Monografies autoria única: 1 

Monografies autoria comp. (2): 0,50 

Monografies autoria comp. (3): 0,66 

Articles autoria única: 3,4
2
 

Articles autoria comp. (2): 0,50 

Articles autoria comp. (3): 0,14 

Articles autoria comp. (4): 0,05 

6,25 1 1 11,25 

VIZCAÍNO ESTEVAN, 

Antonio 
3 

Coord. monografies comp. (4): 0,05
3
 

Articles autoria única: 2,60 

Articles autoria comp. (2): 0,40 

Articles autoria comp. (3): 0,14 

Articles autoria comp. (5): 0,04 

Articles autoria comp. (8): 0,03 

Articles autoria comp. (9): 0,02 

3,28 1,5 0 7,78 

GARÉS TIMOR, Vicent M. 

SILVESTRE PÉREZ, Sergi 
2 

Articles autoria única de Silvestre: 1,2
4
 

Articles autoria única de Garés: 2,6
56

 
2,6 1,5 1 7,1 

VENDRELL BETÍ, Alicia 3 Articles autoria única: 0,80 0,80 1 1 5,80 

PERPIÑÀ ARCAS, David 2 - 0 1 1 4 

 

                                              
1
 No s’han comptabilitzat els articles de les assemblees de Guadassuar, Llombai i Alginet, així 

com el titulat “Moda, la sociabilidad y los nuevos patrones de consumo en el Reino de Valencia 

en el siglo XVIII. El caso de la Ciudad de Sativa” per no disposar de cap document que 

testimonie la seua publicació o acceptació per a publicació. 
2
 En la relació d’articles figura “La primera delicada de Gandia. Vestigis d’una família de 

llauradors del segle XIV”, que no apareix testimoniat i tampoc hem trobat a Academia.edu, per 

tant no s’ha comptabilitzat. Tampoc s’ha comptabilitzat una ressenya feta per Ma. José Fraile. 
3
 No és una monografia com a autor sinó com a coordinador. 

4
 No s’han comptabilitzat els articles de llibres de festes i falles perquè així ho ha considerat la 

comissió avaluadora, a més, no estan testimoniats entre la documentació. Tampoc s’ha 

comptabilitzat l’article de 2010 “L’impacte demogràfic de l’expulsió dels moriscos...” per no 

estar justificat. 
5
 No s’han comptabilitzat els articles de llibres de festes i falles perquè així ho ha considerat la 

comissió avaluadora, tampoc la ressenya i els articles en premsa que no adjunten un document 

que explicite que estan acceptats per a publicació. 
6
 Dels dos autors s’ha agafat la puntuació del que té més mèrits. 
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Finalitzada la valoració, la comissió avaluadora eleva a l’alcaldia proposta de 

concessió d’una beca d’investigació històrica sobre el municipi de Benimodo a 

favor de LUIS M. ROSADO CALATAYUD. 

I essent les catorze hores i deu minuts del dia trenta de març de dos mil setze, es 

dóna per finalitzada la sessió, de la qual cosa com a Secretària certifique. 

 

  EL PRESIDENT,     ELS VOCALS, 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECRETÀRIA,  

 

 

 


