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L’any 2006 el Consell Social ha continuat en el seu interès d’impulsar 
instruments d’acostament entre la universitat i la societat, en el marc de les 
atribucions que té conferides per l’ordenament jurídic vigent.

  El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat està 
en fase d’estructuració i d’efectiva posada en marxa, per a la qual cosa ha 
comptat amb una estreta col·laboració i coordinació entre el Consell de Govern 
i el Consell Social. El Ple del Consell va proposar a la Generalitat l’aprovació 
d’un contracte de préstec participatiu amb el SEPIVA per al finançament d’un 
edifici de 1.500 m2 destinat a albergar els serveis centrals i la incubadora 
d’empreses del Parc, que constituirà el punt de partida perquè pròximament 

puguen iniciar-se les primeres activitats. Cal destacar que, en opinió del Consell Social, el Parc ha de ser 
un motiu per a l’efectiva introducció en el nostre teixit industrial de noves activitats que diversifiquen la 
realitat empresarial de la nostra província.

El Consell Social ha adoptat els acords plenaris necessaris, a proposta del Consell de Govern, 
per a aconseguir la projecció de la Universitat en àmbits especialment significatius de la nostra societat. 
Entre aquests, em sembla d’especial rellevància la participació de la Universitat, en qualitat de patró, en 
la Fundació APROA PORT CASTELLÓ, perquè l’ampliació del port, actualment en fase molt avançada, 
obri un horitzó econòmic i social molt interessant, que té el suport d’una zona de suport logístic Parc 
Castelló que constituirà un factor de revitalització i innovació.

És també destacable que el Consell Social haja possibilitat que la Universitat forme part, en 
qualitat de patró, i a proposta del Consell de Govern, de la Fundació ALZHEIMER SALOMÉ MOLINER 
de la Comunitat Valenciana, la incidència social de la qual afecta un sector d’especial sensibilitat.

Ha sigut un honor que se m’haja atorgat la Medalla de la Universitat Jaume I, en el transcurs de 
l’acte acadèmic commemoratiu del XV aniversari. Constitueix per a mi un reconeixement molt important, 
que em vincula per sempre a la nostra volguda Universitat.
 
Després del corresponent procés electoral, un nou Equip de Govern, parcialment renovat, ha iniciat el seu 
camí, i vull significar que en les seues primeres iniciatives ha demostrat una gran sintonia, col·laboració 
i coordinació amb el Consell Social.

 He tingut la satisfacció d’entregar, en l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la Festa de la 
Universitat, en el XV aniversari de la seua creació, el Premi d’Investigació Consell Social que en la 
seua VII edició, va ser concedit en cada una de les seues dues modalitats “Treball d’Investigació” i 
“Resultats I+D+i.” En la primera va ser concedit al treball «Estudi dE la incidència dE lEs tEcnologiEs 
d’informació i comunicacions En El sEctor turístic castEllonEnc, i dE lEs capacitats dirEctivEs pEr a pErcEbrE 
El sEu impactE» els autors del qual són Fernando J. Garrigós Simón, professor d’aquesta Universitat i  
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Yeamduan Narangajavana, de l’Institute of Management Science, Walailak University. En la segona, al 
treball «sistEma industrial dE múltiplEs vEhiclEs autònoms guiats pEr làsEr», els autors del qual són Jorge 
Badenas Carpio i José Miguel Sanchiz Martí, professors de la Universitat Jaume I.

 Mereix una especial atenció l’èxit aconseguit pel Programa de la Universitat per a Majors, que té 
el suport del Consell Social. El fet de comptar amb més de set-centes persones matriculades majors de 55 
anys, i el nombre d’activitats docents, culturals, socials, artístiques i complementàries que desenvolupa, 
ha aconseguit una àmplia penetració social en tota la província. Per això, el Consell Social estarà atent a 
instrumentar les mesures de suport al seu abast, i obert als suggeriments encaminats a la seua potenciació. 
Des d’ací la meua més sincera felicitació al director d’aquesta àrea que ha aconseguit una participació, 
en termes percentuals i de relació a la població total de la nostra província, moltíssim major que la resta 
d’universitats de la nostra Comunitat.

 Finalment, vull agrair la col·laboració, treball i esforç desinteressat dels membres del Consell 
Social, que han participat assíduament no sols en les reunions i actuacions del mateix Consell, sinó a 
més, i amb gran dedicació, en les reunions del Consell Valencià d’Universitats, Consell de Govern, i 
comissions de la Universitat. Tot això ha fet possible un treball en comú en benefici de tota la comunitat 
universitària i de la societat de Castelló.

Rafael Benavent Adrián
President del Consell Social de la Universitat Jaume I

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
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prEsidEnt:     bEnavEnt adrian, Rafael
  
sEcrEtari:     muÑoZ castillo, José 

vocals:

rEprEsEntants dE la univErsidad JaumE i

MeMbres Nats:
rEctor:      tolEdo lobo, Francisco 
SEcrEtari (*):     FABRA VALLS, Modesto 
       Cese – dogv 5383 dE 08/11/2006
      PETIT LAVALL, Maria Victoria 

 NoMeNaMeNt – dogv 5383 dE 08/11/2006
      pressa de posessió: 9 de novembre de 2006

gErEnt:      MONTAÑANA RIERA, Antonio 

elegits pel CoNsell de goberN:

rEprEsEntant profEssrat:   GRAU GUMBAU, Rosa María
rEprEsEntant Estudiants:    fErnÁndEZ biElsa, Carlos (***)
       Cese – dogv 5383 dE 08/11/2006
      mEhri El aaWar, Richard (***)
       NoMeNaMeNt – dogv 5383 dE 08/11/2006

      pressa de posessió: 9 de novembre de 2006
rEprEsEntant dEl pas:     mortE ruíZ, Mª José

DESIGNATS PEL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT

FERRADA GOMEZ, Alfonso 
pla colomina, Sebastián 
PRADES PERONA, Luis

DESIGNADT PEL CONSELLER D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

BAIGORRI GARCIA, Pablo 

dEsignat pEr l’aJuntamiEnt dE castElló

 fabra part, Alberto

dEsignat pEr la diputació provincial dE castElló

mulEt taló, Miguel Angel

COMPOSICIÓ CONSELL SOCIAL
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dEsignadts pEr lEs organitZacions sindicals mÉs rEprEsEntativEs En l’àmbit dE la 
comunitat valEnciana

barragan brito, Encarna           (ccoo)
valls grEgori, Consol Maria (**)    (CCOO)
 CessaMeNt – dogv 5333 dE 28/08/2006  
mira i franch, Vicente            (ugt)
calEro vaQuEriZo, Constantino (*) (UGT)
 NoMbeNaMeNt – dogv 5333 dE 28/08/2006

      presa de posessió: 9 de novembre de 2006

dEsignadts pEr lEs organitZacions EmprEsarials mÉs rEprEsEntativEs En l’àmbit dE la 
comunitat valEnciana

barrEda mirallEs, Juan
montEro gomis, Rafael vicEprEsidEnt 
vicEdo madrona, Enrique 

dEsignat pEl consEll dE cambrEs oficials dE comErÇ, indústria i navEgació dE la 
comunitat valEnciana

sos garcia, José

dEsignadot pEls col·lEgis profEssionals dE la comunitat valEnciana

llorEntE illEra, Víctor

dEsignats pEl prEsidEnt dEl consEll social

brEva fErrEr, Jose Luis vicEprEsidEnt 
gonZalEZ cudillEiro, Manuel

dEsignats pEr lEs corts valEncianEs

goZalbo bEllEs, Daniel   
MONZONIS MARTINEZ, Juan José 

(*) EL CANVI ES VA PRODUIR PER LES ELECCIONS A RECTORAT I FORMACIÓ DEL NOU EQUIP DE GOVERN.

(**) RESOLUCIÓ DE 18 DE JULIOL DEL 2006 (DOGV N. 5333, DE 28 D’AGOST DEL 2006), DE LA CONSELLERIA D’EMPRESA, 
UNIVERSITAT I CIèNCIA, PER LA QUAL ES DISPOSA EL CESSAMENT DE LA SENYORA CONSOL MARíA VALLS GREGORI, I 
S’ANOMENA EN SUBSTITUCIÓ EL SENYOR CONSTANTINO CALERO VAQUERIZO.

(***) RESOLUCIÓ DE 21 DE SETEMBRE DEL 2006 (DOGV NÚM. 5383 DE 8 DE NOVEMBRE DEL 2006), DE LA CONSELLERIA 
D’EMPRESA, UNIVERSITAT I CIèNCIA, PER LA QUE ES PUBLICA EL CESSAMENT DEL SENYOR CARLOS FERNáNDEZ BIELSA 
I EL NOMENAMENT DEL SENYOR RICHARD MEHRI L’AAWAR.

COMPOSICIÓ CONSELL SOCIAL
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comissió Econòmica:

President per Delegació:   MONTERO GOMIS, Rafael

Vocals:
     FABRA PART, Alberto 

 grau gumbau, rosa Maria
     MIRA FRANCH, vicente 
     MONTAÑANA RIERA, antonio
     pla colomina, sebastián
     sos garcía, José
     vicEdo madrona, Enrique

Secretari:    muÑoZ castillo, JosÉ

comissió assumptEs univErsitaris:

President per delegació :  brEva fErrEr, José Luís

Vocals:
     baigorri garcía, Pablo
     barragÁn brito, Encarna
     fabra valls, modesto
     fErnÁndEZ biElsa, carlos
      CessaMeNt – dogv 5383 dE 08/11/2006
     gonZÁlEZ cudillEiro, manuel
     mulEt taló, Miguel ángel
     pradEs pErona, luís

Secretari:    muÑoZ castillo, José

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL
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CONSELL VALENCIÀ D’UNIVERSITATS

   BENAVENT ADRIáN, Rafael
   mira franch, Vicente
   montEro gomis, Rafael

CONSELL DE GOVERN DE L’UJI

   brEva fErrEr, José Luis
   mira franch, Vicente
   vicEdo madrona, Enrique

COMISSIÓ GESTORA DEL PLA DE PENSIONES UJI

   gonZÁlEZ cudillEiro, Manuel

COMISSIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES SOCIALS UJI

   llorEntE illEra, Víctor

CONSELL ASSESOR D’INSERCIÓ PROFESSIONAL

   vicEdo madrona, Enrique

MESA NEGOCIADORA UJI

   vicEdo madrona, Enrique

GRUP DE TRABALL PROJECTES PARCS CIENTíFICS EN LES UNIVERSITATS

   gonZÁlEZ cudillEiro, Manuel

CONSELL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I

   gonZÁlEZ cudillEiro, Manuel

 vicEdo madrona, Enrique

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT JAUME I

   bEnavEnt adriÁn, Rafael prEsidEntE

   brEva fErrEr, José Luís vicEprEsidEntE

   MUÑOZ CASTILLO, José sEcrEtario

REPRESENTACIÓ CONSELL SOCIAL EN ALTRESS INSTITUCIONS
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Ple núm. 12, de data 10 d’abril de 2006

Informe del presIdent

del Consell soCIal

El president, Sr. Rafael Benavent, va 
donar la benvinguda als reunits per a la 
celebració d’aquest primer Ple de l’any 2006. 
La convocatòria d’aquest Ple ve motivada, 
fonamentalment, per l’aprovació, si escau, 
dels Comptes Anuals de la Universitat i de 
les entitats que en depenen, atès que la 
Intervenció de la Generalitat Valenciana ha 
establit un termini que finalitza el pròxim dia 
15 d’aquest mes.

Va comentar que el Ple tractarà d’un 
punt especialment important, ja que per 
primera vegada procedirem a l’aprovació, 
si escau, del pressupost del Parc Científic, 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat, que 
serà, sens dubte, el punt de partida d’aquesta 
interessant iniciativa que pot reportar 
importants beneficis a la Universitat, al món 
empresarial, i, en definitiva, a la societat de 
Castelló.

Amb motiu de la celebració del XV 
aniversari de la creació de la Universitat, 
va participar de la posada en marxa d’una 
publicació especial que recollirà part de 
la valuosa bibliografia existent en la nostra 
Universitat, a fi de divulgar i donar a conèixer 
aquests fons històrics que en gran manera són 
inèdits. Amb el títol “Tresors bibliogràfics de 
la Universitat Jaume I”, i amb la col·laboració 
del professor Vicent García Edo, el Consell 
Social promourà una publicació revestida 
d’una significació molt especial en aquesta 
celebració.

Va informar que els pròxims dies 11, 12 
i 13 de maig, se celebrarà a Vigo la Jornada 
Nacional de Presidents i Secretaris de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles, en un moment especialment 
intens atesa la modificació de la LOU que 
tramita el Ministeri, i perquè s’estan donant 
ja els primers passos en la implantació de 
la Declaració de Bolonya respecte a l’espai 
europeu d’ensenyament Superior.

Va informar que el passat dia 2 de març 
es va celebrar a la Universitat Politècnica 
de València una reunió amb experts de 
l’OCDE, en el marc d’un Programa de 
Desenvolupament Regional en què participen 
totes les universitats públiques valencianes. 
Van assistir a la reunió el conseller, el senyor 
José Sos i el secretari del Consell, que van posar 
de manifest els instruments de relació entre 
la Universitat Jaume I i el món empresarial i 
social.

Finalment, va informar del Ple que, als 
efectes establits en l’article 4.m) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, el secretari general 
de la Universitat ha remès la relació d’acords 
adoptats pel Consell de Govern des de l’1 
d’octubre fins al 31 de desembre del 2005 i 
la relació de resolucions del Rectorat de què 
es deriven obligacions econòmiques, des del 
dia 5 de novembre del 2005 fins al 14 de 
març del 2006, la documentació del qual es 
va distribuir als consellers juntament amb la 
convocatòria.
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Informe del reCtor

El Sr. Francisco Toledo, rector de la 
Universitat,  informa sobre el procés electoral 
en què es troba la Universitat Jaume I, que 
finalitzarà el pròxim dia 12 de maig, amb la 
proclamació provisional. S’ha efectuat ja la 
proclamació de candidatures, i, com és públic, 
només se n’ha presentat una. A causa d’això 
el rector explica que confia, no obstant això, 
que es produïsca una acceptable afluència 
de votants, ja que en el cas de la Universitat 
Jaume I coincideixen les eleccions a Claustre 
i a Rectorat. 

Va assenyalar que en relació a les 
inversions no s’han registrat novetats respecte 
a la reunió anterior. Està prevista una reunió 
a l’Institut Valencià de Finances d’ací a uns 
dies, on s’espera tenir notícies.

Va informar sobre la situació de 
l’elaboració dels nous plans d’estudi com 
a conseqüència del procés de Bolonya. Va 
manifestar que confiava que la nova ministra 
genere un procés de consens entre el Ministeri 
i les universitats.

Va assenyalar que és necessari tenir en 
compte que durant l’any que ve, i també 
els dos següents, l’elaboració de directrius 
generals i la reforma dels plans d’estudi 
passaran a primera línia. El Consell Social 
intervé, ja que en totes les comissions mixtes 
de titulacions sempre hi ha membres del 
Consell Social.

Francisco Toledo va estimar que la im-
plantació dels nous títols de grau reforçaran 
la Universitat Jaume I, ja que actualment exis-
teixen 160 titulacions que quedaran reduïdes 

a 75 aproximadament, i de les 28 actuals que 
s’imparteixen en l’UJI, quedarem amb 20 o 
22 títols de grau, per la qual cosa augmenta el 
percentatge, ja que la concentració ens afa-
voreix. No obstant això, en els títols de post-
grau sí que podem tenir altres dificultats.

El president sol·licita al rector que, quan 
el procés estiga un poc més avançat, informe 
el Consell Social amb caràcter monogràfic 
sobre aquest tema a fi de disposar d’una 
informació actualitzada davant un canvi tan 
important.

El conseller Sr. Enrique Vicedo sol·licita 
al rector aclariments sobre el títol d’Enginyeria 
de Disseny Industrial. Francisco Toledo indica 
que en l’últim informe dels rectors se sotmetia 
al Ministeri la possibilitat de la seua incorpo-
ració.

aprovaCIó, sI esCau, dels Comptes

anuals de les entItats dependents

de la unIversItat

Tenint en compte el document «Comp-
tes Anuals 2005», de la Fundació Universitat 
Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló, 
que queda adjunt a la present acta, i sense 
perjudici del que s’estableix respecte d’això 
per la legislació mercantil o una altra a què les 
dites entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
d’allò que s’ha establit en l’article 3.g) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, d’acord amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, l’aprovació dels Comptes Anuals 
2005 de la Fundació Universitat Empresa de 
la Universitat Jaume I.
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A la vista del document «Comptes 
Anuals Exercici 2005», de la societat l’Àgora 
Universitària S.L., que queda adjunt a 
la present acta, i sense perjudici del que 
s’estableix respecte d’això per la legislació 
mercantil o una altra a què les dites entitats 
puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que 
s’ha establit per l’article 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació 
dels Comptes Anuals de l’exercici 2005 de la 
societat l’Àgora Universitària S.L.

A la vista del document «Comptes Anuals 
Abreujats Exercici 2005», de la Fundació 
Isonomia, que queda adjunt a la present acta, 
i sense perjudici del que s’estableix respecte 
d’això per la legislació mercantil o una altra a 
què les dites entitats puguen estar sotmeses i 
en virtut d’allò que s’ha establit per l’article 
3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
Comptes Anuals abreujats de l’exercici 2005 
de la Fundació Isonomia.

A la vista del document «Comptes Anuals 
Abreujats Exercici 2005», de la Fundació 
Germà Colón Domènech, que queda adjunt 
a la present acta, i sense perjudici del que 
s’estableix respecte d’això per la legislació 
mercantil o una altra a què les dites entitats 
puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que 
s’ha establit per l’article 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 

el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
Comptes Anuals abreujats de l’exercici 2005 
de la Fundació Germà Colón Domènech.

A la vista del document «Comptes Anuals 
Abreujats Exercici 2005», del Parc Científic 
Tecnològic, que queda adjunt a la present 
acta, i sense perjudici del que s’estableix 
respecte d’això per la legislació mercantil o 
una altra a què les dites entitats puguen estar 
sotmeses i en virtut d’allò que s’ha establit per 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
Comptes Anuals abreujats de l’exercici 2005 
del Parc Científic Tecnològic.

aprovaCIó, sI esCau, dels Comptes anuals 
de la unIversItat Jaume I

El president del Consell Social indica que 
aquest punt ha sigut ja tractat en la Comissió 
Econòmica, que ha proposat, per unanimitat, 
la seua aprovació en el Ple del Consell.

Els «Comptes Anuals del 2005» 
comprenen el Balanç, el Compte del Resultat 
Economicopatrimonial, l‘Estat de Liquidació 
del Pressupost i la Memòria, i han sigut 
aprovats pel Consell de Govern en sessió de 
7 d’abril del 2006.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 
3.e) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell acorda, per unanimitat, aprovar els 
comptes corresponents a l’exercici 2005 de la 
Universitat Jaume I de Castelló.
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aprovaCIó, sI esCau, del pressupost de 
la soCIetat «parC CIentífIC teCnològIC 
empresarIal de la unIversItat Jaume I, 
s.l.» per a l’any 2006

El President del Consell Social va 
indicar que la Comissió Econòmica ha tractat 
aquest punt i ha acordat, per unanimitat, la 
seua elevació al Ple perquè en puga prendre 
coneixement i, si escau, formular propostes.

El Ple del Consell, per unanimitat, 
s’assabenta del pressupost, per a l’exercici 
2006, de la Societat «Parc Científic Tecnològic 
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.», en 
compliment del que disposa l’article 3.c) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, que ha de ser aprovat 
per l’òrgan societari que pertoque, sense 
perjudici de la legislació mercantil i d’altra a 
què la Societat puga estar sotmesa en relació 
amb la seua personalitat jurídica.

modIfICaCIons pressupostàrIes

El president del Consell Social informa 
que la Comissió Econòmica ha analitzat les 
modificacions pressupostàries, números 1, 
3, 6, 7, 9 i 11, la modificació número 2, 
aprovada pel Consell de Govern de data 7 de 
febrer del 2006, les modificacions números 
4 i 5, aprovades per Junta de Govern de 14 
de març i les modificacions 8 i 10 aprovades 
pel Consell de Govern de data 7 d’abril del 
2006.

Informe de la fIsCalItzaCIó

de la sIndICatura de Comptes

de l’exerCICI 2004

El president del Consell Social mostra 
la seua satisfacció pel resultat de l’informe 
de fiscalització, de l’exercici 2004, elaborat 
per la Sindicatura de Comptes, que reflecteix 
el compliment de la legalitat comptable i 
pressupostària per la Universitat Jaume I, 
sense cap excepció.

En aquest sentit, les conclusions generals 
indiquen que «no s’han posat de manifest 
fets o circumstàncies que afecten de forma 
significativa a l’adequació dels comptes anuals 
fiscalitzats a les normes comptables que s’hi 
apliquen; ni s’hi han detectat incompliments 
rellevants de la normativa jurídica a què se 
sotmet la Universitat Jaume I».

L’Auditoria comprèn els comptes anuals 
(Balanç de situació, Compte de resultats, 
Liquidació del pressupost i Memòria), i 
formula unes recomanacions per a potenciar 
el control intern ampliant el seu àmbit 
d’actuació.

proposta de modIfICaCIó del nom de 
l’InstItut de teCnologIa CeràmICa pel 
d’«InstItut de teCnologIa CeràmICa 
agustín esCardIno»

El rector manifesta que el Consell de 
Govern, en sessió núm. 21 de 14 de març del 
2006, va aprovar la proposta per unanimitat.

Tenint en compte l’acord del Consell 
de Govern, i segons el que disposa l’article 
25.1 i article 40 dels Estatuts de la Universitat 
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Jaume I, aprovats per Decret 252/2003, de 19 
de desembre, del Consell de la Generalitat, 
i l’article 4.a) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
proposar al Consell de la Generalitat el canvi 
de nom de l’Institut de Tecnologia Ceràmica 
pel d’Institut Universitari de Tecnologia 
Ceràmica Agustín Escardino. 

aprovaCIó, sI proCedeIx, de la memòrIa 
del Consell soCIal de l’any 2005

S’aprova per unanimitat, la memòria del 
Consell Social corresponent a l’any 2005, i es 
procedeix a la seua publicació. La memòria 
manté el disseny de la portada, elaborat per 
Amat Bellés per a la memòria del 2004, i 
conté la presentació a càrrec del President; 
la composició del Consell Social; composició 
de les Comissions Informatives; representació 
del Consell Social en Consells i Comissions; 
assumptes tractats pel Consell Social durant 
l’any 2005; dictàmens de les Comissions 
Informatives al llarg del 2005; Premi 
d’Investigació Consell Social; l’assistència a 
actes; reunions de Consells i Comissions; 
informe d’auditoria de l’exercici 2004; el 
Consell Social estrena nova seu; i un resum de 
les notícies referents al Consell publicades en 
els mitjans de comunicació durant l’any 2005.

reCursos de reposICIó sobre InCentIus del 
personal doCent I InvestIgador

A proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell acorda, per unanimitat, la seua 
conformitat amb les propostes presentades 

per la Comissió de Seguiment i Adjudicació 
de la Universitat Jaume I.

Ple núm. 13, de 19 de juliol del 2006

presa de possessIó del reCtor I de la 
seCretàrIa general de la unIversItat Jaume 
I Com a voCals nats del Consell soCIal en 
representaCIó del Consell de govern

La Presidència va cedir la paraula al 
secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, que va procedir a llegir el Decret 
78/2006, del Govern Valencià, pel qual 
s’anomena Rector de la Universitat Jaume 
I de Castelló Francisco Toledo Lobo, qui va 
procedir a prometre el  càrrec de Vocal nat del 
Consell Social, en representació del Consell de 
Govern segons disposa l’article 5.3, de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

A continuació, el Secretari del Consell 
va procedir a llegir el nomenament de María 
Victoria Petit Lavall com a Secretària General 
de la Universitat Jaume I, que va procedir a 
jurar el càrrec de Vocal nat del Consell Social, 
en representació del Consell de Govern 
conforme disposa l’article 5.3, de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

Informe del presIdent del Consell soCIal

El President va felicitar Francisco Toledo 
Lobo per la recent elecció i nomenament com 
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a Rector de la Universitat Jaume I. Felicitació 
que va fer extensiva a tots els membres del 
Consell de Govern. Va manifestar al Rector 
i a tot el seu equip, els millors desitjos d’èxit 
en aquesta nova etapa, i els va oferir les 
més cordials i fluides línies de col·laboració 
i la dedicació i esforç del Consell Social, en 
benefici de la Universitat.

Va indicar que com a conseqüència 
d’aquesta renovació, han pres possessió com 
a vocals nats d’aquest Consell, el Rector, 
Francisco Toledo, i la Secretària General, 
María Victoria Petit, per la qual cosa els va 
donar la benvinguda en el moment de la 
seua incorporació al Consell Social de la 
Universitat.

Va informar sobre els actes més 
importants celebrats des del passat Ple:

 - Acte d’Inauguració de les Jornades 
d’Ocupació.

 - Presentació, a la Fira del Llibre, acom-
panyat del Vicerector d’Investigació i 
Postgrau, Vicente Orts, de la publica-
ció del VI Premi d’Investigació Consell 
Social, titulada “Mineralogía de arcillas 
cerámicas. El permotrías de Castelló” i 
de l’accèssit del VI Premi, titulat: “Es-
pacios abiertos urbanos y personas 
mayores”, amb assistència dels seus 
autors.

 - Acte de presentació de l’oferta 
de cursos de Postgrau i Formació 
Contínua, que es va celebrar amb 
assistència del Rector, del Comissionat 
del Rector per a Postgrau, el senyor 
Vicent Climent, i del Director del 
Centre de Postgrau, el senyor Molina.

 - Acte Acadèmic de Clausura del Curs 
2005/2006 de la Universitat per a 
Majors.

 - Acte Acadèmic d’Investidura com a 
Doctor Honoris causa de Muhammad 
Yunus, distinció atorgada per les 
Universitats d’Alacant, València i la 
Jaume I de Castelló.

Va informar que durant els dies 11, 
12 i 13 de maig es van celebrar, a Vigo, les 
Jornades de Presidents i Secretaris de Con-
sells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles. En el seu transcurs es va impo-
sar la primera medalla d’or dels Consells 
Socials de les Universitats Públiques Espan-
yoles, al Rector de la Universitat de Vigo, 
l’Excel·lentíssim i Magnífic senyor Domingo 
Docampo Amoedo.

També va informar el Ple que el passat 
dia 29 de maig es va reunir el Jurat del 
Premi d’Investigació, per tal de donar la seua 
conformitat al document no tècnic del VII 
Premi d’Investigació.

Va indicar que el dia 1 de juny va assistir 
a la reunió del Jurat del Premi Empresa de 
l’Any del Diari Mediterráneo. Prèviament 
a les reunions del Jurat Tècnic va assistir el 
Secretari del Consell.

També va informar el Ple que el Minis-
teri ha distribuït un NOU ESBORRANY DE LA 
LLEI ORGÀNICA D’UNIVERSITATS i que la 
Conselleria està tramitant tres avantprojectes 
de llei sobre:

 - COORDINACIÓ DEL SISTEMA VA-
LENCIÀ DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ.

 



17

 - COORDINACIÓ DEL SISTEMA UNI-
VERSITARI VALENCIÀ.

 - EL SISTEMA DE TÍTOLS I ACREDITA-
CIONS PRÒPIES DEL SISTEMA UNI-
VERSITARI VALENCIÀ.

Perquè constara en acta va informar 
el Ple que, als efectes establerts en l’article 
4.m) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, la 
Secretaria General de la Universitat ha remès 
la relació d’acords adoptats des de l’1 de gener 
fins al 31 de març del 2006, pel Consell de 
Govern i la relació de Resolucions del Rector, 
dictades fins a la data, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques.

Informe del reCtor

Francisco Toledo Lobo, Rector de 
la Universitat Jaume I, va informar el Ple 
del Consell de la presa de possessió del 
nou Equip Rectoral després de la recent 
celebració d’eleccions, de la ratificació del 
Gerent, així com de la designació pel Consell 
de Govern dels seus tres representants no 
nats en el Consell Social: Rosa Grau, Richard 
Merhi i Mª José Morte. Va indicar que l’únic 
canvi és el de l’estudiant, ja que els altres dos 
representants pel professorat i pel PAS, Rosa 
Mª Grau i Mª José Morte, respectivament, ja 
eren Vocals del Consell en l’etapa anterior a 
les eleccions.

El Rector va manifestar que la designació 
d’aquestes tres persones pel Consell de 
Govern està pendent de publicació en el 
DOGV, en aquest moment, podran prendre 
possessió en el Consell Social.

Francisco Toledo, Rector de la Univer-
sitat Jaume I, va informar el Consell sobre les 
Proves d’Accés a la Universitat, celebrades el 
passat mes de juny, i va comentar l’evolució 
favorable d’estudiantat estranger, i amb caràc-
ter singular la del de nacionalitat romanesa.

Va destacar que es van matricular un 
total de 1.708 alumnes, la qual cosa suposa un 
increment de 115 alumnes respecte de juny del 
2005, això és un percentatge del 7’2 % que és 
molt significatiu, ja que s’ha trencat la tendència 
a la baixa que es produïa des de feia uns anys. 
La distribució entre homes i dones matriculats al 
juny del 2006 és semblant a la del curs passat.

aprovaCIó de la programaCIó plurIanual 
d’InversIons del pressupost per a l’exerCICI 
2006 de la unIversItat Jaume I

Segons l’acord adoptat pel Consell de 
Govern, en sessió núm. 23, de 13 de juny del 
2006, conforme amb la proposta de la Comis-
sió Econòmica, i en virtut de les disposicions de 
l’article 3.d), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les Uni-
versitats Públiques Valencianes, i segons l’acord 
adoptat pel Consell Social en sessió núm. 11, 
celebrada el 19 de desembre del 2005, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, va acordar 
aprovar la Programació Plurianual d’Inversions 
proposada pel Consell de Govern.

dIstrIbuCIó, entre els departaments, de les 
41 beques Col·laboraCIó assIgnades a la 
unIversItat Jaume I per al Curs aCadèmIC 
2006/07

En virtut del que disposa l’article 8.2, 
de l’ORDRE ECI/1920/2006, de 30 de maig 
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(BOE núm. 143, de 16 de juny del 2006) i 
conforme amb la proposta adoptada el dia 
d’avui per la Comissió d’Assumptes Univer-
sitaris, el Ple del Consell Social, per unani-
mitat, va acordar l’aprovació de distribució 
entre els Departaments, de les 41 Beques de 
Col·laboració per al curs 2006/07.

autorItzaCIó per a la partICIpaCIó de la 
unIversItat Jaume I al CapItal soCIal de 
la pyme «mesuraments I CorrosIó s.l.» 
I en una soCIetat per al desenvolupament 
d’un nou proCedIment de deCoraCIó de 
pavIment CeràmIC esmaltat

Segons l’informe del Vicerector d’As-
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, la 
documentació aportada, la proposta aprovada 
pel Consell de Govern, en sessió núm. 23, 
del dia 13 de juny del 2006, segons el que 
estableix l’article 4.l), de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, i conforme amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social va acordar, per unanimitat, 
autoritzar la participació de la Universitat 
Jaume I en la societat EBT “Mesuraments i 
Corrosió, S.L.”.

Segons l’informe del Vicerector d’As-
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, la docu-
mentació aportada, i la proposta aprovada pel 
Consell de Govern en sessió núm. 23, del dia 
13 de juny del 2006, segons el que estableix 
l’article 4.l), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públi-
ques Valencianes, i conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
Social va acordar, per unanimitat, autoritzar la 
participació de la Universitat Jaume I, a través 
de l’Institut de Tecnologia Ceràmica.

autorItzaCIó per a la CreaCIó de la

fundaCIó general de l’uJI

Segons l’informe del Vicerector d’As-
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, els 
Estatuts aportats, la proposta aprovada pel 
Consell de Govern en sessió núm. 1, de 17 
de juliol del 2006, i segons el que disposa 
l’article 4.l), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social va acordar, per unanimitat, 
autoritzar la creació de la “Fundació de la 
Comunitat Valenciana Fundació General de 
la Universitat Jaume I”.

fIxaCIó de taxes de títols propIs 
(matríCula I expedICIó de títols),
de graduat superIor en matemàtICa 
ComputaCIonal I de graduat en 
seguretat I CIènCIes polICIals

Segons l’informe de la Vicerectora de 
Qualitat Educativa i Harmonització Europea, 
i els acords adoptats pel Consell de Govern 
en sessió núm. 23, de 13 de juny del 2006, 
i en sessió núm. 1, de 17 de juliol del 2006, 
segons el que estableix l’article 3.k), de la Llei  
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Úniversitats Públiques 
Valencianes, i conforme amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, va acordar fixar les 
taxes acadèmiques corresponents als títols 
propis de Graduat Superior en Matemàtica 
Computacional i de Graduat en Seguretat i 
Ciències Policials, en la manera següent:

 1) Es modifiquen a la baixa les taxes de 
matrícula del preu dels títols propis, 
i es fixen en 15 €/crèdit per al títol 
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de Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials, i 20 €/crèdit per al de 
Graduat Superior en Matemàtica 
Computacional, per als dos pròxims 
cursos acadèmics.

 2) Les taxes en concepte d’expedició 
dels títols propis seran equivalents a 
les del Diploma d’Estudis Avançats 
(DEA), que es publica anualment 
en el Decret del Govern Valencià 
pel qual es fixen les taxes per a la 
prestació de serveis acadèmics.

modIfICaCIons pressupostàrIes I estat 
d’exeCuCIó del pressupost

El Gerent va informar que la Comissió 
Econòmica ha analitzat les modificacions 
pressupostàries, números 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple s’informa.

El Gerent va informar de l’acord adoptat 
per la Comissió Econòmica, en virtut del qual 
es proposa al Ple l’aprovació de les modifica-
cions pressupostàries números 22, 23 i 30.

Segons l’informe del Gerent i la pro-
posta de la Comissió Econòmica, el Ple va 
acordar, per unanimitat, aprovar les modi-
ficacions pressupostàries números 22, 23 i 
30, conforme disposa l’art. 3.b) i q) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

Després de l’exposició efectuada pel 
Gerent, el Ple es va considerar informat de 
l’estat d’execució del pressupost a l’efecte 

del que disposa l’article 3.b), de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

Informe sobre la modIfICaCIó de les 
relaCIons de lloCs de treball del 
personal doCent I InvestIgador (pdI)

El Vicerector d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat, Juan Serafí Bernat Martí, va 
informar de la modificació de la relació 
de llocs de treball del Personal Docent 
i Investigador, en part motivada per les 
necessitats creades pel pròxim curs acadèmic 
2006/07, i va assenyalar que totes han sigut 
tractades a la Taula Negociadora i el Consell 
de Govern. El Ple del Consell, segons el que 
disposa l’art. 3.h), de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, es 
va donar per assabentat de l’informe sobre la 
modificació de llocs de treball del PDI, que 
va ser aprovada pel Consell de Govern en 
sessió número 22, del dia 7 d’abril del 2006 
i en sessió número 23, del dia 13 de juny del 
2006.

nomenament de voCal de la ComIssIó 
d’assumptes unIversItarIs

El President, Rafael Benavent, va 
exposar que després del procés electoral de 
la Universitat, ha sigut anomenada Secretària 
General María Victoria Petit Lavall, que ha 
pres possessió com a Vocal nat del Consell. 
A causa d’això va proposar al Ple que siga 
designada Vocal de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, en substitució de Modesto Fabra 
que ha deixat de ser Secretari General en 
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haver sigut anomenat Vicerector d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en Xarxa. El Ple, per 
unanimitat, va mostrar conformitat.

Informe de salvador Cabedo, dIreCtor 
aCadèmIC de la unIversItat per a maJors

El professor Salvador Cabedo va 
presentar al Ple del Consell un ampli informe 
sobre la Universitat per a Majors, en el qual 
va destacar l’evolució i les característiques 
principals. Es va referir als continguts, nombre 
d’alumnes, activitats complementàries i 
participació en diversos projectes europeus.

ComIat del Conseller Carlos fernández 
bIelsa

El Conseller Carlos Fernández Bielsa 
va assistir al seu últim Ple del Consell So-
cial, ja que s’incorpora al món professional, 
després de la seua etapa com a alumne a 
l’Universitat.

Amb aquest motiu va pronunciar unes 
sentides paraules de comiat, amb les quals 
va agrair el tracte i respecte rebut en la seua 
permanència durant més de tres anys en el 
Consell Social.

Ple núm. 14, de 9 de novembre
del 2006

El President, Rafael Benavent, va cedir 
la paraula al Secretari del Consell Social, José 
Muñoz Castillo, que va procedir a donar 
lectura a la Resolució de 18 de juliol del 2006 
(DOGV núm. 5333, de 28 d’agost del 2006), 

de la Conselleria d’Empresa, Universitat 
i Ciència, per la qual es va disposar el 
cessament de Consol María Valls Gregori, i 
s’anomena en substitució Constantino Calero 
Vaquerizo, designat per les organitzacions 
sindicals més representatives en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana, conforme disposa 
l’article 6 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, qui va 
procedir a prometre el càrrec de Vocal en 
representació dels interessos socials.

A continuació, el Secretari del Consell 
va llegir la Resolució, de 21 de setembre del 
2006 (DOGV núm. 5383, de 8 de novembre 
del 2006), de la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència, per la qual es publica 
el cessament de Carlos Fernández Bielsa i el 
nomenament de Richard Merhi El Aawar, que 
va prometre el càrrec de Vocal del Consell 
Social, en representació de l’alumnat, designat 
pel Consell de Govern, conforme disposa 
l’article 5.3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes.

Informe del presIdent del Consell soCIal

El President, Rafael Benavent Adrián, 
va donar la benvinguda a Constantino Calero 
Vaquerizo i Richard Merhi El Aawar, que 
després del seu nomenament, van prendre 
possessió i es van incorporar en plenitud al 
Consell Social.

Va informar que el passat dia 26 
d’octubre es va constituir la “Fundació de 
la Comunitat Valenciana, Fundació General 
de la Universitat Jaume I,” amb la signatura 
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davant el notari de Castelló, Ernesto Tarragón, 
dels membres que componen el Patronat de 
la Fundació. Per part del Consell Social formen 
part, a més del President, que és Vicepresident 
de la Fundació, el Vicepresident, José Luis 
Breva designat a aquest efecte, i el Secretari 
del Consell, José Muñoz.

Aquesta Fundació va ser autoritzada pel 
Ple del Consell Social en sessió núm. 13 de 
data 19 de juliol del 2006.

Va recordar que el dia 22 de setembre es 
va celebrar l’Acte Acadèmic oficial d’obertura 
del curs 2006/07, amb assistència del Presi-
dent de la Generalitat, el Molt Honorable 
Francisco Camps, donat l’acord de presència 
en una de les Universitats Públiques Valencia-
nes cada any, i es va procedir a la simbòlica 
obertura de curs en totes les universitats.

Així mateix va informar el Consell 
que el passat dia 28 de setembre va assistir 
a l’obertura del curs de la Universitat per a 
Majors. Va assenyalar que aquesta actuació 
està tenint un gran èxit i una gran repercussió 
social a la Província de Castelló. Va reiterar 
la felicitació al Director d’aquest programa, 
Salvador Cabedo, i al seu equip, per 
l’excel·lent treball que desenvolupen.

Per a constància en Acta va informar 
que, als efectes establerts en l’article 4.m), de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Gene-
ralitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, la Secretaria General 
de la Universitat ha remès la relació d’acords 
adoptats pel Consell de Govern des de l’1 
d’abril fins al 30 de juny del 2006 i la relació 
de Resolucions del Rector, dictades fins al 8 
de setembre del 2006, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques.

Va assenyalar que, amb la convocatòria 
del Ple, s’ha distribuït a totes les persones 
assistents documentació sobre els Convenis 
Institucionals, segons informació del Consell 
de Govern núm. 2, del dia 3/10/2006.

Va informar que la Sindicatura de 
Greuges ha remès al Consell l’Informe de la 
Sindicatura corresponent al curs 2005/06, 
resumit al tríptic i en el CD que ha sigut 
distribuït a totes les persones membres del 
Consell, segons les disposicions de l’art. 
4.n) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes.

Finalment va expressar la gran satis-
facció que suposa per a la Universitat Jaume 
I que Muhammad Yunus, anomenat Doctor 
Honoris causa per la Universitat Jaume I i les 
altres Universitats Públiques Valencianes, el 
passat dia 26 de juny en aquesta Universitat, 
ha rebut el Premi Nobel de la Pau 2006. 
Aquest guardó va ser fet públic el passat dia 
13 d’octubre i l’entrega oficial s’efectuarà 
el dia 10 de desembre del 2006. Està dotat 
amb una assignació econòmica d’1,1 milions 
d’euros. I va sol·licitar al Ple que conste 
en Acta la felicitació del Consell Social 
de la Universitat Jaume I a Muhammad 
Yunus, Doctor Honoris Causa per aquesta 
Universitat, per tan important guardó, i 
també, als promotors de la seua candidatura 
per al referit Doctorat.

Informe del reCtor

Francisco Toledo Lobo, Rector de la 
Universitat Jaume I, va informar el Consell 
Social sobre l’evolució de la matrícula de 
l’alumnat per al present curs acadèmic.
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També es va referir a les línies de 
govern aprovades pel Claustre, que 
seran remeses als membres del Consell 
Social, al procés de convergència amb les 
titulacions europees, i, pel que fa a temes 
econòmics, va destacar l’acord aconseguit 
amb la Generalitat Valenciana abans de 
l’obertura del curs acadèmic que està en 
fase d’instrumentació.

Finalment va informar que les obres del 
Paranimf, que al seu dia van eixir a concurs, 
es troben en fase d’adjudicació.

CrIterIs bàsICs per a l’elaboraCIó del 
pressupost de la unIversItat per a 
l’exerCICI 2007

Conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
Social va prendre coneixement dels criteris 
bàsics per a l’elaboració del Pressupost de 
l’exercici 2007 de la Universitat Jaume I, en 
els termes establerts en l’article 3.a) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

CrIterIs bàsICs per a l’elaboraCIó del 
pressupost del Consell soCIal per a 
l’exerCICI 2007

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social es va 
informar dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del Pressupost de l’exercici 2007 del Consell 
Social, determinant la seua elaboració 
conforme a l’avanç de 31 d’octubre del 2006, 
i posterior remissió al Consell de Govern 
perquè siguen inclosos en els pressupostos 

de la Universitat, en els termes establerts en 
l’article 22 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes.

Informe del Conseller víCtor llorente 
sobre aJudes soCIals

El Conseller Víctor Llorente, represen-
tant del Consell Social en la Comissió d’Ajudes 
Socials de la Universitat, va procedir a infor-
mar àmpliament el Consell, mitjançant una 
exposició per Power Point en la qual va posar 
en relleu els aspectes més importants en el 
repartiment de les Ajudes Socials.

El President, Rafael Benavent, agraeix al 
Conseller l’informe i la dedicació a la Comissió 
d’Ajudes Socials.

proposta de màsters ofICIals 
de postgrau Corresponents a la 
ConvoCatòrIa 2006 de la ConsellerIa 
d’empresa, unIversItat I CIènCIa

Vist l’informe del Consell de Govern 
adoptat en sessió núm. 3, celebrada el dia 
7 de novembre del 2006, i documentació 
acompanyada i conforme amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
va acordar proposar a la Generalitat la 
implantació dels Màsters Oficials proposats 
pel Consell de Govern per a la convocatòria 
2006 de la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència, en virtut del que 
disposa l’article 4.a), de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, se-gons la relació següent:
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 - Màster en Sostenibilitat i Responsabi-
litat Social Corporativa.

 - Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit 
Públic i Privat.

 - Màster en Cooperació al Desenvolupa-
ment: Especialitat Planificació In-tegral 
del Desenvolupament Local; Especiali-
tat Ajuda Humanitària Internacional.

 - Màster en Investigació en Atenció Pri-
mària “en línia”.

 - Màster en Gestió de la Qualitat.

 - Màster en Noves Tecnologies i Loca-
lització.

 - Màster en Traducció Mèdica i Sanitària.

 - Màster en Història i Identitats Hispà-
niques en el Mediterrani Occidental.

 - Màster en Migracions, Interculturali-
tat i Identitat.

 - Màster en Biologia Molecular, Cel·lu-
lar i Genètica.

 - Màster Europeu en Enginyeria de la 
Construcció.

 - Màster en Tècniques Cromatogràfi-
ques Aplicades.

 - Màster en Nanociència i Nanotecno-
logia Molecular.

 - Màster en Science in Geospatial Tech-
nologies.

 - Màster en Gestió Laboral, Fiscal i 
Comptable.

 - Màster en Pràctica Jurídica.

 - Màster en Administració d’Empreses 
(MBA).

 - Màster en Formació en la Comunica-

ció Intercultural en l’Ensenyament de 
les Llengües.

 - Màster en Psicopatologia, Salut i Neu-
ropsicologia.

 - Màster en Psicologia de l’Educació, 
Intervenció en Contextos Escolars.

 - Màster en Psicologia del Treball, de 
les Organitzacions i en Recursos Hu-
mans.

 - Màster en Intervenció i Mediació Fa-
miliar.

 - Màster en Intervenció Social i Gestió 
d’Entitats no Lucratives (ENL).

 - Màster en la Qualitat (i la seua millora 
contínua) en Organitzacions de Ser-
veis (públics i privats) en l’Indústria i 
en l’Empresa (en línia).

 - Màster en Estudis Contemporanis i 
Investigació Avançada.

 - Màster en Gestió Cultural i Investigació 
Històrica Europea i Iberoamericana.

 - Màster en Disseny i Fabricació.

 - Màster en Eficiència Energètica i Sos-
tenibilitat en Instal·lacions Industrials 
i Edificació.

 - Màster en Noves Tendències i Proces-
sos d’Innovació en Comunicació.

protoCol d’adhesIó de la unIversItat 
de valènCIa a l’InstItut de llengües 
modernes I aplICades

Segons l’informe favorable del Consell 
de Govern núm. 2 de la Universitat Jaume I 
celebrat amb data 3 de novembre del 2006, 
així com l’acord adoptat pel Consell Social 
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de la Universitat de València amb data 26 de 
setembre del 2005, i en virtut del que disposa 
l’article 4.a), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social va acordar, per unanimitat, 
proposar al Consell de la Generalitat Valenciana 
la transformació de l’Institut Interuniversitari 
de Llengües Modernes i Aplicades, amb la 
incorporació de la Universitat de València.

Informe d’audItorIa Integral de l’uJI, 
Corresponent a l’exerCICI 2005, de la 
IntervenCIó de la generalItat valenCIana

El Ple, per unanimitat, acorda donar-
se per assabentat de l’informe d’auditoria de 
comptes anuals de l’exercici 2005, l’informe 
d’auditoria operativa i l’informe d’auditoria de 
compliment, als efectes previstos en l’article 
3.u) i concordants, de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes.

Informe sobre l’exerCICI del serveI de 
Control Intern en la gestIó eConòmICa 
de la unIversItat Jaume I, Corresponent 
a l’any 2005

El Ple del Consell va prendre coneixe-
ment de l’Informe del Servei de Control In-
tern corresponent a l’exercici 2005, en com-
pliment dels preceptes legals abans citats.

partICIpaCIó de la unIversItat Jaume I al 
CapItal soCIal de les empreses experImentIa 
I ntda sofC s.l.

Segons l’informe del vicerector de Polí-
tica Científica i Tecnològica, la documentació 

aportada, la proposta aprovada pel Consell de 
Govern en sessió núm. 2, del dia 3 d’octubre 
del 2006, segons el qual estableix l’article 
4.l), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Univer-
sitats Públiques Valencianes, i conforme amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social va acordar, per unanimitat, 
autoritzar la participació de la Universitat Jau-
me I en la societat Experimentia.

Segons el debat que s’ha produït i les 
opinions manifestades pels Consellers, la do-
cumentació aportada, la proposta aprovada 
pel Consell de Govern en sessió núm. 3, del 
dia 7 de novembre del 2006, segons el que 
estableix l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de Consells So-
cials de les Universitats Públiques Valencia-
nes, i la proposta del Rector, el Ple del Con-
sell Social va acordar, per unanimitat, auto-
ritzar la participació de la Universitat Jaume I 
en la societat NTDA Sofc, S.L.

proposta de ContraCte partICIpatIu amb el 
sepIva per al fInançament de determInades 
InfraestruCtures del parC CIentífIC

Segons l’acord del Consell de Govern 
adoptat en sessió núm. 3, amb data 7 de no-
vembre del 2006, la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 
3.n), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Univer-
sitats Públiques Valencianes, el Ple del Consell 
acorda, per unanimitat, proposar als òrgans 
competents de la Generalitat l’aprovació del 
contracte de préstec participatiu amb el SE-
PIVA per al finançament d’un edifici d’1.500 
m2 destinat a albergar els serveis centrals i la 
incubadora d’empreses del Parc Científic. 
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proposta perquè la unIversItat Jaume I 
forme part en qualItat de patró de la 
fundaCIó aproa portCastelló I de la 
fundaCIó alzheImer salomé molIner de 
la ComunItat valenCIana

Segons l’acord del Consell de Govern 
adoptat en sessió núm. 3, de data 7 de 
novembre del 2006, i la proposta de la 
Comissió Econòmica, en virtut del que disposa 
l’article 4.l), de la Llei 2/2003,de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social va acordar, per unanimitat, 
concedir l’autorització perquè la Universitat 
Jaume I forme part en qualitat de patró de la 
Fundació Aproa Portcastelló.

Segons l’acord del Consell de Govern 
adoptat en sessió núm. 3, de data 7 de 
novembre del 2006, i la proposta de la 
Comissió Econòmica, en virtut del que disposa 
l’article 4.l), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social va acordar, per unanimitat, 
concedir l’autorització perquè la Universitat 
Jaume I forme part en qualitat de patró de 
la Fundació Alzheimer Salomé Moliner de la 
Comunitat Valenciana.

modIfICaCIons pressupostàrIes

El Gerent va informar que la Comissió 
Econòmica va analitzar les modificacions 
pressupostàries, números 33, 34, 36, 38 i 40, 
aprovades pel Consell de Govern de 3/10/06; 
les número 42, 43, 46 i 47, aprovades pel 
Consell de Govern de 7/11/06; la número 
32, dictaminada pel Consell de Direcció el 
15/07/06; les número 35 i 37, dictaminades 

pel Consell de Direcció el 05/09/06; la número 
39, dictaminada pel Consell de Direcció el 
26/09/06; la número 41, dictaminada pel 
Consell de Direcció el 05/10/06; les número 
44, 45 i 48 dictaminades pel Consell de 
Direcció el 25/10/06.

Tenint en compte l’informe del Gerent 
i la proposta de la Comissió Econòmica en 
sessió celebrada el dia d’avui, el Ple va acor-
dar, per unanimitat, aprovar la modificació 
pressupostària número 31, conforme disposa 
l’art. 3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de ge-
ner, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes.

aprovaCIó de la modIfICaCIó de la

relaCIó de lloCs de treball del personal 
d’admInIstraCIó I serveIs (pas)

De conformitat amb el que disposa 
l’art. 3.f) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social va aprovar, per unanimitat, el Pla 
Plurianual del la Plantilla del PAS per al 2006/08 
i la corresponent modificació de la relació de 
llocs de treball del PAS, conforme a l’acord 
adoptat pel Consell de Govern, en sessió núm. 
3, de data 7 de novembre del 2006.

Ple núm. 15, de 19 de desembre
del 2006

Informe del presIdent del Consell soCIal

El President del Consell Social, Rafael 
Benavent, va assenyalar que la convocatòria 
d’aquest Ple del Consell ve motivada per 
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l’aprovació, si procedeix, del Pressupost de la 
Universitat per a l’exercici 2007, i per tal de 
conèixer el de les Entitats dependents de la 
Universitat Jaume I i de les Entitats en les quals 
la Universitat té participació majoritària.

Va informar que, als efectes establerts 
en l’article 4.m), de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, el 
Secretari General de la Universitat ha remès 
la relació d’acords adoptats des de l’1 de juliol 
fins al 30 de setembre del 2006, pel Consell 
de Govern de la Universitat, i relació de les 
resolucions del Rector dictades fins al dia 5 
de desembre del 2006, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques, la documentació 
de la qual s’ha distribuït als Consellers.

Va comunicar que durant els dies 16 i 
17 de novembre es van celebrar, a Huelva, les 
Jornades Nacionals de Presidents i Secretaris 
de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles, amb el títol “El futur 
escenari i els Consells Socials”, a les quals va 
assistir el Secretari del Consell, José Muñoz.

Va informar que conforme a l’acord 
adoptat pel Ple en la sessió anterior, celebrada 
el dia 9 de novembre, s’ha signat ja el Conveni 
de Finançament per al Parc Científic de la 
Universitat.

També va informar que el passat dia 14, 
es va celebrar la primera reunió del Patronat 
de la Fundació General, i es van adoptar els 
acords bàsics per a iniciar el funcionament.

Finalment va manifestar que, a la fi-
nalització del Ple està prevista una Roda de 
Premsa per a presentar als mitjans de comu-
nicació el llibre “El Tesoro de la Remembran-

cia”, una contribució del Consell Social a la 
celebració del XV Aniversari de la Universitat. 
Amb aquesta publicació es dóna a conèixer a 
la Societat, Fons Bibliogràfics en part inèdits, 
que la Universitat, encara que jove, ha anat 
recopilant, estudiant i catalogant, per a servei 
de la Comunitat Universitària. 

Va proposar que conste en Acta 
l’agraïment del Consell Social per l’esforç i 
treball de Vicent García Edo, i de Rosa Gómez 
Albiñana, i de totes les persones que han 
intervingut en el procés de portar endavant 
la referida publicació, exemple de qualitat i 
bon gust.

Informe del reCtor

El Rector va indicar breument que, 
des del Ple anterior, no hi ha novetats 
significatives respecte del procés d’adaptació 
a l’espai europeu d’ensenyament superior, 
i del corresponent a la Llei d’Ordenació 
Universitària que segueix la tramitació a les 
Corts Generals. Va destacar tres temes que 
considera convenient conega el Consell 
Social: l’Evolució de la Matrícula, la Mobilitat 
Estudiantil i el Programa Pisos Solidaris, per 
la qual cosa cedeix la paraula als Vicerectors 
corresponents perquè informen el Ple.

La Vicerectora d’Estudiants i Ocupació, 
Leonor Lapeña, va informar sobre el procés 
de matrícula, i va destacar els aspectes més 
significatius.

A continuació la Vicerectora de Coope-
ració Internacional i Solidaritat, Eva Alcón, 
informa el Ple sobre el projecte de pisos soli-
daris i sobre la mobilitat de l’alumnat. 
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Respecte al projecte de pisos solidaris 
destaca la intervenció de l’Ajuntament de 
Castelló, de l’Institut Valencià de l’Habitatge, i 
de la mateixa Universitat a través del projecte 
Urban. Va ressaltar la importància del taller 
de comunicació per a aproximació als veïns 
del barri Sant Llorenç i la posada en marxa 
d’un nou programa per a facilitar allotjament 
a l’estudiantat estranger.

En segon lloc va informar sobre la mobi-
litat de l’alumnat, va especificar l’estudiantat 
ixent, l’entrant, va comparar entre els uns i els 
altres, i les propostes de millora, i va detallar 
dades d’acord amb la documentació distri-
buïda a tots els Consellers.

aprovaCIó del pressupost de la unIversItat 
Jaume I per a l’exerCICI 2007

Vist l’informe de la Conselleria d’Em-pre-
sa, Universitat i Ciència, de 29 de novembre 
del 2006, i la proposta aprovada pel Consell 
de Govern en sessió núm. 4, de data 17 de no-
vembre del 2006, conforme amb l’acord de la 
Comissió Econòmica, i en virtut del que dispo-
sa l’art. 3.b), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell, per unanimitat, acorda l’aprovació del 
Pressupost 2007 de la Universitat Jaume I.

Informe sobre la proposta de pressupost 
anual de les entItats dependents de la 
unIversItat Jaume I I de les entItats en 
les quals la unIversItat té partICIpaCIó 
maJorItàrIa

El Ple del Consell es considera infor-
mat dels pressupostos, per a l’exercici 2007, 

de les entitats següents: Fundació de la Co-
munitat Valenciana, Fundació General de 
la Universitat Jaume I; Parc Científic Tecno-
lògic Empresarial de la Universitat Jaume I, 
S.L.; Fundació Germà Colon; l’Àgora Uni-
versitària S.L., i Fundació Isonomia, així com 
de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, 
en compliment del que disposa l’art. 3.c) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Gene-
ralitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes.

modIfICaCIons pressupostàrIes

Examinada la documentació corres-
ponent i segons la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’art. 
3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple 
va acordar, per unanimitat, l’aprovació de 
les modificacions números 59 i 61, i es va 
donar per assabentat de les modificacions 
números 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58 i 60.

InCentIus pdI

El Ple del Consell, de conformitat amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, va 
aprovar per unanimitat l’adjudicació de com-
plements retributius del Sistema Propi i del 
Sistema Autonòmic, en els termes de la pro-
posta realitzada al Consell pel Vicerectorat 
d’Assumptes Econòmics i Planificació Univer-
sitària de la Universitat Jaume I.

ACORDS I ASUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL DURANT 2006
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Comissió Econòmica

 Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la Sessió núm. 9, el 10 d’abril 
del 2006, per a tractar l’Ordre del Dia que a continuació es relaciona, i informar posteriorment 
el Ple:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 8, celebrada el 19 
de desembre del 2005.

2. Aprovació, si procedeix, dels comptes anuals de les Entitats dependents de la 
Universitat.

3. Aprovació, si procedeix, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I.
4. Aprovació, si procedeix, del pressupost de la Societat “Parc Científic Tecnològic Empresarial 

de la Universitat Jaume I, S.L.” per a l’any 2006.
5. Modificacions pressupostàries.
6. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2004.
7. Recursos de reposició sobre incentius del Personal Docent i Investigador.
8. Torn obert de paraules.

El dia 19 de juliol del 2006, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en 
la Sessió núm. 10, per a tractar l’Ordre del Dia que es relaciona a continuació, i informar 
posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 9, celebrada el 10 
d’abril del 2006.

2. Proposta sobre la programació plurianual d’inversions del pressupost per a l’exercici 2006 
de la Universitat Jaume I.

3. Proposta d’autorització, si procedeix, per a la participació de la Universitat Jaume I al capital 
social de la PYME “Mesuraments i Corrosió S.L.” i en una Societat per a desenvolupar un 
nou Procediment de Decoració de Paviment Ceràmic Esmaltat.

4. Proposta d’autorització, si procedeix, per a la creació de la Fundació General de l’UJI.
5. Proposta de fixació de Taxes de títols propis (matrícula i expedició de títols), de Graduat 

Superior en Matemàtica Computacional i de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.
6. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
7. Torn obert de paraules.

DICTÀMENS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES AL LLARG DE 2006
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Es van reunir novament els membres de la Comissió Econòmica, en la Sessió núm. 11, 
el 9 de novembre del 2006, per a tractar l’Ordre del Dia que a continuació es desenvolupa, i 
informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 10, celebrada el 19 
de juliol del 2006.

2. Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la Universitat per a l’exercici 2007.
3. Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2007.
4. Informe d’Auditoria Integral de l’UJI, corresponent a l’exercici 2005, de la intervenció de 

la Generalitat Valenciana.
5. Autorització, si procedeix, de la participació de la Universitat Jaume I al capital social de 

les empreses Experimentia i NTDA Sofc, S.L.
6. Autorització, si procedeix, de la proposta de contracte participatiu amb el SEPIVA per al 

finançament de determinades infraestructures del Parc Científic.
7. Autorització, si procedeix, de la proposta perquè la Universitat Jaume I forme part en 

qualitat de patró de la Fundació Aproa Portcastelló i de la Fundació Alzheimer Salomé 
Moliner de la Comunitat Valenciana.

8. Modificacions pressupostàries.
9. Torn obert de paraules.

El dia 19 de desembre del 2006, en la Sessió núm. 12 els membres de la Comissió 
Econòmica van tractar l’Ordre del Dia que a continuació es relaciona:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 11, del 9 de novembre 
del 2006.

2. Proposta d’aprovació, si procedeix, del Pressupost de la Universitat Jaume I, per a l’exercici 
2007.

3. Informe sobre la proposta de Pressupost Anual de les Entitats dependents de la Universitat 
i de les Entitats en les quals la Universitat té participació majoritària.

4. Modificacions pressupostàries.
5. Incentius PDI.
6. Torn obert de paraules.

 

 

DICTÀMENS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES AL LLARG DE 2006
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 El dia 19 de juliol del 2006, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es 
van reunir, en la Sessió núm. 4, per a tractar l’Ordre del Dia que es relaciona a continuació, i 
informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 3, del 21 de juny del 
2005.

2. Proposta de distribució, entre els Departaments, de les 41 Beques de Col·laboració 
assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2006/07.

3. Torn obert de paraules.

 El dia 8 de novembre del 2006, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris 
es van reunir, en la Sessió núm. 5, per a tractar l’Ordre del Dia que es relaciona a continuació, 
i informar posteriorment el Ple:

 1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la sessió anterior núm. 4, del 19 de juliol 
del 2006.

 2. Proposta d’aprovació, si procedeix, de la proposta de Màsters Oficials de Postgrau 
corresponents a la convocatòria 2006 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.

 3. Torn obert de paraules.
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El 13 de febrer del 2006, després d’àmplia deliberació i anàlisi dels treballs i de l’opinió 
dels assessors, el Jurat, per unanimitat dels seus components assistents, d’acord amb les bases 
que regeixen aquest VII Premi d’Investigació, acorda:

Primer:
Concedir el VII Premi d’Investigació del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 

dotat amb deu mil euros, al treball presentat en la modalitat d’Investigació amb el títol: 
“estudIo de la InCIdenCIa de las teCnologías de InformaCIón y ComunICaCIones en el seCtor 

turístICo Castellonense, y de las CapaCIdades dIreCtIvas para perCIbIr su ImpaCto” i davall el lema 
“NASI”, per la seua especial qualificació tècnica, originalitat i capacitat innovadora i de generació 
de riquesa en el desenvolupament economicosocial de la província de Castelló. Obert el sobre 
que conté el lema, resulten ser els autors, Fernando J. Garrigós Simón, professor d’aquesta 
Universitat i Yeamduan Narangajavana, de l’Institute of Management Science, Walailak 
University.

S’acorda la publicació de l’esmentat treball.

Segon:
Concedir el VII Premi d’Investigació del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 

dotat amb deu mil euros, al treball presentat en la modalitat de Resultats de I+D+i amb el 
títol: “sIstema IndustrIal de múltIples vehíCulos autónomos guIados por láser”, per la capacitat 
innovadora dels resultats d’investigació, així com l’originalitat i aplicabilitat pràctica, i per la 
repercussió econòmica i industrial, els autors de la qual són Jorge Badenas Carpio i José Miguel 
Sanchiz Martí, professors de la Universitat Jaume I.

En el termini màxim de tres mesos des de la notificació de la resolució del Jurat de 
concessió del Premi, s’ha de presentar un document no tècnic de caràcter divulgatiu, que reculla 
les característiques i els resultats més importants de la investigació practicada, per a la seua 
publicació, com determina la base desena de les bases que regeixen aquesta modalitat del Premi 
d’Investigació.

El Jurat va acordar comunicar aquesta concessió, en les dues modalitats, als candidats 
premiats, fent-la pública, així com que es procedisca a l’entrega formal en l’Acte Acadèmic 
Oficial que se celebrarà el pròxim dia 24 de febrer, amb motiu de la Festa de la Universitat. 

PREMI D’INVESTIGACIÓ CONSELL SOCIAL
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Entrega VII Premi de Investigació

El dia 24 de febrer, es va celebrar el XV Aniversari de la Universitat Jaume I, en l’acte 
oficial del qual es va fer entrega del VII Premi d’Investigació Consell Social, en les seues dues 
modalitats.

L’Acte va estar presidit pel Rector, Francisco Toledo; el Secretari d’Estat d’Universitats i 
Investigació, Salvador Ordóñez; el President del Consell Social, Rafael Benavent; el Secretari 
Autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, Agustín Escardino; l’Alcalde de Castelló, Alberto 
Fabra; Javier Uceda Antolín, Rector de la Universitat Politècnica de Madrid; la Vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Estudiants, Eva Alcón; el Rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio 
Jiménez; el Secretari General de la Universitat Jaume I, Modesto Fabra; i el Rector de la Universitat 
de Cantàbria, Federico Gutiérrez-Solana.

En el transcurs de l’Acte Acadèmic després de la lectura, per part del Secretari del Consell 
Social, José Muñoz Castillo, de l’Acta de concessió del VII Premi d’Investigació Consell Social, 
el seu President, D. Rafael Benavent, va fer entrega dels premis. 

PREMI D’INVESTIGACIÓ CONSELL SOCIAL

Moment de la lectura de l’Acta de concessió del Premi d’Investigació, pel Secretari del Consell
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Moment de l’entrega del Premi d’Investigació, als guanyadors en la modalitat de Treball d’Investigació,
Fernando José Garrigós Simón i Yeamduan Narangajavana

Moment de l’entrega del Premi d’Investigació als guanyadors en la modalitat de Resultats de I+D+I
Jorge Badenas Carpio i José Miguel Sanchiz Martí
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El President del Consell Social Rafael Benavent, acompanyat pel Rector, Francisco Toledo,
amb els guanyadors del VII Premi d’Investigació Consell Social, en les dues modalitats

 El 29 de maig del 2006, es va reunir el Jurat del Premi d’Investigació Consell Social, per 
a valorar, tal com disposa la base desena de les bases que regeixen aquest Premi d’Investigació, 
en la seua modalitat de I+D+i, l’acceptació d’un document no tècnic de caràcter divulgatiu, 
que reculla les característiques i els resultats més importants de la investigació practicada, per a 
la seua publicació.

 Aquest document va ser presentat a la Secretaria del Consell Social el dia 11 de maig del 
2006, dins del termini màxim de tres mesos a què es refereix la base desena de les bases que 
regeixen el Premi, i entre la documentació aportada per a participar-hi, consta l’autorització de 
l’empresa Tecnopamic, S.A. perquè les característiques i resultats de la investigació es publiquen, 
mitjançant un document no tècnic de caràcter divulgatiu.

 Segons tot això, i examinat el document no tècnic de caràcter divulgatiu presentat per  
Jorge Badenas Carpio i José Miguel Sanchiz Martí, el Jurat del VII Premi d’Investigació, per 
unanimitat, va acordar:

1. Admetre el referit document per respondre a les bases i a la capacitat de divulgació de la 
investigació realitzada.

2. Procedir a la publicació d’acord amb la base desena de les bases que regeixen el premi.



35PREMI D’INVESTIGACIÓ CONSELL SOCIAL

VIII Premi d’Investigació

 El Jurat del VIII Premi d’Investigació es va reunir amb data 25 d’octubre del 2006 per 
a tractar com a Punt únic de l’Ordre del Dia: OBERTURA DE SOBRES PRESENTATS.

Abans d’iniciar el tractament del Punt únic de l’Ordre del Dia, el President, Rafael Benavent 
declara vàlidament constituït el Jurat, segons la base 7 de la modalitat “Treball d’Investigació” i de la 
base 8 de la modalitat “Resultats I+D+i”, de les bases que regeixen aquest Premi d’Investigació.

Es procedeix a l’acte d’obertura dels sobres presentats, atenent a cadascuna de les modalitats 
del VIII Premi d’Investigació Consell Social, en la forma següent:

A. Modalitat Treball d’Investigació. Es procedeix a examinar els sobres presentats, tant 
aquells que contenen els treballs amb el lema, com aquells que inclouen els noms dels participants 
i es comprova que es troben tancats i sense cap tipus d’alteració.

A continuació, s’analitzen els requisits pel que fa a la data i hora de presentació; el 
Jurat acorda per unanimitat dels assistents, acceptar els cinc treballs presentats, i procedeix a 
l’obertura dels sobres que els contenen d’acord amb la relació següent:

Nº registro
Código 
uNesCo

Lema títuLo

1 570510 ruso
El Español de la Comunidad Valenciana: aspectos estructurales 
y sociolingüísticos de una variedad de contacto.

2 5605 diseño La protección del diseño industrial cerámico.

3 5311 diLema

¿Es el negocio español de fabricación de pavimentos cerámicos 
más competitivo que el chino? Resultados de un estudio 
empírico comparativo.

4 1203.04

teoría CuaLitativa 
de represeNtaCióN 

de formas 
apLiCaCióN a La 

iNdustria

Teoría cualitativa de representación. Aplicación a la industria.

5 2509.02
smog 

fotoquímiCo eN 
CasteLLóN

¿Afecta el SMOG fotoquímico a la provincia de Castellón? 
Estudio de los niveles y efectos de ozono troposférico y dióxido 
de nitrógeno en el área de influencia de la Plana de Castellón.
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 B. Modalitat Resultats I+D+I. Es procedeix a l’obertura de sobres, es comprova que 
la documentació aportada està completa d’acord amb les bases de la convocatòria, i que es 
compleixen els requisits de data i hora de presentació, per la qual cosa el Jurat per unanimitat, 
acorda acceptar els dos treballs presentats, que són els següents:

 Una vegada admesos aquests treballs el Jurat, per unanimitat, de conformitat amb les 
bases reguladores de cadascuna de les modalitats d’aquest Premi, acorda el següent:

1r. El Jurat, a la vista de les memòries i contingut dels treballs, pot demanar l’opinió de fins a tres 
assessors externs a la Universitat Jaume I perquè emeten un informe de cadascun dels treballs 
presentats, a través del Vicerectorat d’Investigació.

2n. Encomanar al Vicerector d’Investigació la coordinació del nomenament d’aquests assessors. 
La resta de membres del Jurat aportaran també propostes per al nomenament d’assessors, si ho 
consideren pertinent.

3r. Que pel Vicerector d’Investigació s’elabore un qüestionari, que han d’omplir els assessors, 
que continga, entre altres, la valoració dels aspectes a què es refereix la base 1, apartats a), b) i 
c) de la modalitat “Treball d’Investigació” i base 3, apartats a), b) i c) de la modalitat “Resultats 
I+D+i”, de les vigents per a aquest Premi d’Investigació. Aquest qüestionari, que ha de contindre 
a més un xicotet informe, s’ha de remetre als assessors anomenats, per al seu ompliment, amb 
un exemplar de cada treball.

Nº registro
Código 
uNesCo

títuLo

1 531199
330499 Diseño y construcción de un sistema empresa integrado

2 221190 Sensor de Humedad de la tierra para el control de riego
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Diferents moments en el reconeixement dels Patrocinadors de l’UJI

Rafael Montero, Vicepresident del Consell Social i D. Francisco Toledo, Rector, amb els Patrocinadors de l’UJI 
assistents a l’Acte d’Homenatge, oferit per la Universitat Jaume I en el seu XV Aniversari

El dia 26 de gener, Rafael Montero, Vicepresident del Consell assisteix, en representació 
del Consell Social, a l’Acte de Reconeixement als patrocinadors de la Universitat Jaume I, amb 
motiu de la commemoració del XV Aniversari.
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 El dia 2 de febrer, el Secretari del Consell José Muñoz va assistir, a València, a una reunió 
de Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, per a preparar temes 
que s’han de tractar en la vinent Trobada Tècnica de Consells Socials que amb el títol “Els Con-
sells Socials i el procés de convergència de les Universitats Europees”, se celebrarà a València el 
dia 3 de març del 2006.

El dia 20 de febrer, José Muñoz Castillo, Secretari del Consell Social, va assistir a la conferència 
impartida, a la sala d’actes de la seu de Castalia Iuris de Castelló, per Rafael Montero, Secretari 
General de la CEC i de la CIERVAL, entre altres càrrecs, que va oferir la conferència “Els reptes 
de la Comunitat Valenciana per al pròxim decenni”. 

El dia 24 de febrer, amb motiu de l’Acte Acadèmic del XV Aniversari de la Universitat 
Jaume I, es va procedir a l’entrega de diverses distincions, entre les quals destaquem l’entrega del 
VII Premi d’Investigació Consell Social, en les seues dues modalitats.

Es va imposar la Medalla de la Universitat Jaume I als Presidents del Consell de Participació 
Social Antonio Tirado (1991-94) i a l’actual President del Consell Social, Rafael Benavent (des 
de 1994).

Antonio Tirado rebent la distinció Rafael Benavent rebent la distinció
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D’esquerra a dreta, Francisco Michavila, Rector Honorífic, Celestino Suárez, exRector;
Antonio Tirado, exPresident del Consell de Participació Social; Rafael Benavent, President del Consell Social; 
Francisco Toledo, Rector; Fernando Romero, exRector; i Agustín Escardino, Secretari Autonòmic d’Universitat, 

Ciència i Tecnologia, tras la impossició de la Medalla de la UJI

 
També se’ls va imposar la Medalla de la Universitat als exRectors Celestino Suárez (1993-

95) i Fernando Romero (1995-2001).
Així mateix se li va concedir la distinció de Rector Honorari a Francisco Michavila, primer 

Rector de la Universitat Jaume I (1991-93).

El dia 27 de febrer, José Muñoz Castillo, en representació del President del Consell 
Social, Rafael Benavent, va assistir a un Acte Institucional, dins de la visita a València del Comitè 
Avaluador de l’OCDE, en el marc del projecte “Contribució de les Universitats al Desenvolupament 
Regional”.

El dia 2 de març, el Secretari del Consell Social José Muñoz Castillo, en representació 
del seu President, Rafael Benavent, amb el Conseller José Sos García, van assistir a una reunió 
del Comitè Avaluador de l’OCDE amb agents socials, dins del Programa de Desenvolupament 
Regional, en el qual participa l’UJI com a part integrant de la Xarxa d’Universitats que hi participen, 
a la Universitat Politècnica de València, per a analitzar l’Informe d’Autoavaluació remès per 
la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, amb el títol “Impacte de la contribució de les 
Institucions d’Educació Superior de la Comunitat Valenciana en el Desenvolupament Regional”.
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El dia 3 de març, es va celebrar a València una Trobada Tècnica de Secretaris dels Consells 
Socials de les Universitats Espanyoles, i que va versar sobre “Els Consells Socials i el procés de 
convergència de les Universitats Europees”, al què va assistir el Secretari d’aquest Consell Social, 
José Muñoz Castillo.

Es va estructurar en tres parts:

- La primera va ser una exposició del Director del Centre de Formació de Postgrau de la 
Universitat Politècnica de València, Patricio Montesinos, en la qual es va manifestar la 
dificultat en l’elaboració de Màsters Acadèmics de Postgrau d’acord amb la Declaració 
de Bolonya.

- La segona va consistir en una exposició del Director del Centre d’Estudis en Gestió 
de l’Educació Superior de la Universitat Politècnica de València, José Ginés Mora, 
sobre l’ESTRATÈGIA DE LISBOA. Se suggereix flexibilització dels marcs legals, llibertat 
d’organització, major investigació, creació d’empreses, competitivitat, en definitiva 
orienta cap a una reestructuració de les universitats i a un major contacte amb el mercat 
i amb la societat.

- La tercera va consistir en un exercici pràctic sobre la implantació dels Màsters Acadèmics 
de Postgrau, centrat en els aspectes següents: 

 - Anàlisi de demanda 
 - Disseny del producte
 - Comercialització
 - Informació, matriculació i gestió econòmica

El dia 6 de març, José Muñoz, Secretari del Consell Social, va assistir a la Conferència-
Col·loqui organitzada per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, dins del IX Cicle, impartida per 
José Ramón García Antón, Conseller d’Infraestructures i Transport, amb el títol “Infraestructures 
i Energia”. 

El dia 8 de març, el Ministre de Justícia, Fernando López Aguilar, va inaugurar en la Facultat 
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I la VII Edició de la Setmana 
d’Estudis Constitucionals, organitzada pel Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, la Universitat 
Jaume I, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani i la Diputació Provincial de Castelló.

A l’acte inaugural va assistir i va formar part de la Presidència el President del Consell Social, 
Rafael Benavent Adrián. També va assistir a les ponències el Secretari, José Muñoz Castillo.
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 El dia 4 d’abril, es va celebrar l’Acte d’Investidura de Doctor Honoris causa a Pedro 
Barceló, destacat historiador europeu de l’antiguitat clàssica, i Joan Costa, comunicòleg, un dels 
fundadors europeus de la “ciència de la comunicació visual”.

En representació de Rafael Benavent, va participar el Vicepresident del Consell José Luis 
Breva Ferrer.

D’esquerra a dreta, Fernando Herrero Tejedor, Fiscal de Sala del Tribunal Suprem; José Álvarez, Director del Centre 
d’Estudis Polítics i Constitucionals i Catedràtic de les Idees Polítiques; Fernando López Aguilar, Ministre de Justícia; 
Francisco Toledo, Rector de la Universitat Jaume I; Rafael Benavent, President del Consell Social i Germán Orón, 

Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

El Professor Pedro Barceló
en un moment de la seua investidura

El Professor Joan Costa rebent la felicitació
del Rector després de la seua investidura
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D’esquerra a dreta, Modesto Fabra, Secretari General de la Universitat Jaume I; Javier Moliner,
Alcalde en funcions de l’Ajuntament de Castelló; José Luis Breva, Vicepresident del Consell Social;

Francisco Toledo, Rector de la Universitat Jaume I; Emilio Barberá, Secretari Autonòmic d’Universitat,
Ciència i Tecnologia de la Generalitat Valenciana; Francisco Michavila, Rector Honorari de la Universitat Jaume I,

i Vicente Orts, Vicerector d’Investigació i Postgrau de l’UJI, en l’Acte d’Investidura.

 El dia 4 de maig, Rafael Benavent Adrián, President del Consell Social, va presidir la 
inauguració de la III Jornada d’Ocupació, que va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.

El dia 4 de maig del 2005, dins dels actes per la Fira del Llibre, Rafael Benavent Adrián, 
President del Consell Social, acompanyat del Vicerector d’Investigació i Postgrau, Vicente Orts, va 
presentar les publicacions del VI Premi d’Investigació Consell Social, treball premiat amb el títol 
“Las Arcillas permo-triásicas de la provincia de Castellón. Recursos como materia prima cerámica”, 
autors Juan Diego Martín-Martín, Teófilo Sanfeliu Montolío, Becari i Professor, respectivament, 
de la Universitat Jaume I, i David Gómez-Gras, Professor lector de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. I l’accèssit al treball presentat amb el títol següent: “Desarrollo de un modelo prospectivo 
de espacios urbanos y diseño adaptados a grupos de usuarios: lugares al aire libre para personas 
mayores”, autors Marina Puyuelo Cazorla, Jaume Gual Ortí i Miguel Galbis Silvestre, Professors 
d’aquesta Universitat. Va assistir el Secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo.
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Rafael Benavent, President del Consell Social i Vicente Orts, Vicerector d’Investigació i Postgrau,
en la presentació en la Fira del Llibre de les publicacions del VI Premi d’Investigació Consell Social,

junt amb les persones premiades

Rafael Benavent, President del Consell Social
i Vicente Orts, Vicerector d’Investigació, amb
Teófilo Sanfeliu, autor del Premi d’Investigació

Rafael Benavent, President del Consell Social
i Vicente Orts, Vicerector d’Investigació,

amb Marina Puyuelo i Miguel Galbis,
autors de l’Àccessit del Premi d’Investigació
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El dia 5 de maig, el Secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, va assistir a la 
conferència-col·loqui, organitzada per la Fundació Universitat Jaume I–Empresa, impartida 
per l’empresari valencià Vicente Boluda, president del Grupo Boluda, amb el títol “Transport 
intermodal amb base al transport marítim”, que es va desenvolupar a l’Auditori de Castelló.

L’acte va estar presidit per, Rafael Benavent, President del Cosell Social i de la Fundació 
Universitat Jaume I-Empresa.

Els dies 11, 12 i 13 de maig, es van celebrar, a Vigo, les Jornades de Presidents i Secretaris 
de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, a les quals hi va assistir el Secretari del Consell 
Social, José Muñoz Castillo.

Els dies 13 i 14 de maig, es va celebrar a Peníscola la Reunió Anual de l’Acadèmia Pierre 
Fauchard, Societat Odontològica d’àmbit mundial. La taula Presidencial de l’Acte Acadèmic 
va estar integrada, entre altres personalitats, pel Conseller Víctor Llorente Illera i, pel Secretari 
General de la Universitat Jaume I, Modesto Fabra Valls, en representació del Rector.

ASSISTÈNCIA A ACTES

Presidència de la Reunió Anual de l’Acadèmia Pierre Fauchard
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 El dia 29 de maig, es va reunir en la seu del Consell Social el Jurat del VII Premi d’Inves-
tigació Consell Social, a fi de donar la seua conformitat al document no tècnic, de la modalitat 
I+D+i, per a procedir-ne a la publicació, així com al pagament de la resta del premi.

El dia 1 de juny, es va celebrar la reunió del Jurat Principal del Premi Empresa de l’Any, 
convocat pel diari Mediterráneo, a l’Auditori de Castelló a les 20.00 hores, amb l’assistència 
del President del Consell Social, Rafael Benavent Adrián. En finalitzar es va celebrar el sopar 
d’entrega de Premis, amb l’assistència de José Muñoz Castillo, Secretari del Consell Social.

El dia 2 de juny, es va celebrar a l’Edifici del Consell Social la presentació de l’oferta de 
Cursos de Postgrau i Formació Contínua. El President del Consell Social, Rafael Benavent Adrián 
va formar part de la Presidència, i va comptar amb l’assistència de Consellers i el Secretari del 
Consell Social.

 

 

El dia 14 de juny, va tenir lloc a la sala d’actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques l’acte acadèmic de clausura de la Universitat per a Majors, que va comptar amb 
l’assistència del Secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo.

El Rector, Francisco Toledo, amb el President del Consell Social, Rafael Benavent; el Vicerector d’Investigació i 
Postgrau, Vicente Orts; el Comissionat del Rector per al Nou Postgrau, Vicent Climent, i el Director Acadèmic de 

Postgrau i Formació Permanent, Javier Molina, en la presentació dels cursos
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El dia 20 de juny, es va celebrar en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, l’Acte 
Institucional de presa de possessió del Rector, Francisco Toledo Lobo, i del seu Equip de Govern, 
amb l’assistència del Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència, Justo Nieto. 

Salvador Cabedo, Director Acadèmic del Programa de Formació d’Adults; José Pascual,
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Castelló i Francisco Toledo, Rector de la Universitat Jaume I

D’esquerra a dreta: Rafael Benavent, President del Consell Social; Francisco Toledo, Rector de l’UJI;
Justo Nieto, Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència; Alberto Fabra, Alcalde de Castelló

i María Victoria Petit, Secretària General de l’UJI
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El professor Yunus amb el President del Consell Social de l’UJI, els Rectors de les Universitats Valencianes,
la Consellera de Benestar Social, la Consellera de Cooperació i Participació adscrita a Presidència,

i la Directora de l’Institut Universitari de Desenvolupament Local

El dia 26 de juny, va tenir lloc, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques 
i Econòmiques de la Universitat Jaume I, la cerimònia conjunta d’investidura com a Doctor 
Honoris Causa al professor Muhammad Yunus, per part de les Universitats Jaume I, València i 
Alacant. A l’Acte va assistir el President del Consell Social, Rafael Benavent Adrián, el Secretari, 
José Muñoz, i Consellers.
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El passat 13 d’octubre es va anunciar el nom del guanyador del Premi Nobel de la Pau, 
que en aquesta ocasió va recaure en el recentment anomenat Doctor Honoris Causa, el professor 
Muhammad Yunus.

El dia 4 de juliol, Rafael Benavent i José Muñoz, President i Secretari, respectivament, del 
Consell Social, van assistir a València a una reunió amb els Presidents dels Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, que va comptar amb la presència de José M. Fluxà Ceba, 
President de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

El dia 22 de setembre, es va celebrar l’Acte conjunt d’Inauguració Oficial del Curs Acadèmic 
2006/07 de les Universitats Valencianes, que va comptar amb la presència del President de la 
Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència, Justo 
Nieto, el President del Consell Social de l’UJI, Rafael Benavent, i els Rectors de les sis Universitats 
Valencianes.

Moment del discurs del professor Yunus després de la seua investidura com a Doctor Honoris Causa
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El 26 d’octubre es va realitzar a la Sala de Juntes del Rectorat, l’acte de firma d’escriptura 
pública de constitució de la “Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la 
Universitat Jaume I”.

El President de la Generalitat, Francisco Camps, el Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència, Justo Nieto, el 
President del Consell Social de l’UJI, Rafael Benavent, i els Rectors de les Universitats Valencianes, assistents a l’Acte 

d’Inauguració conjunta del Curs Acadèmic de les Universitats Valencianes

Moment de l’Acte Inaugural que va ser presidit per Francisco Camps,
President de la Generalitat Valenciana
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Amb data 30 d’octubre del 2006, va tenir lloc la gala d’entrega dels II Premis Consell Social 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a la qual va assistir José Muñoz, Secretari d’aquest 
Consell Social.

L’Acte va estar presidit per Sa Altesa Real la Infanta Margarida de Borbó.

Els dies 16 i 17 de novembre, el Secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a 
Huelva a les Jornades de Presidents i Secretaris dels Consells Socials de la Universitats Públiques 
Espanyoles amb el títol de “El futur escenari i els Consells Socials de les UPE”.

El dia 20 de novembre del 2006, Rafael Benavent i José Muñoz, President i Secretari, 
respectivament, del Consell Social de la Universitat Jaume I, van assistir a la XIII Jornada Universitat-
Societat de la Fundació Cañada–Blanch, celebrada a la sala d’actes de la Fundació Universitat-
Empresa de València (ADEIT). Durant l’acte, el President de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis (CECA), Juan Ramón Quintás Seoane, va impartir la Conferència “Globalització, 
Empresa i Sistema Educatiu”.

A continuació, es va celebrar l’entrega dels Premis Universitat-Societat 2006.
La jornada va comptar amb la presència del President de la Generalitat Valenciana, Francisco 

Camps Ortiz, i del Rector de la Universitat de València, Francisco Tomás Vert.

Membres de la “Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I”, entre els quals 
es troben el Rector, Francisco Toledo, Rafael Benavent i José Luis Breva, President i Vicepresident, respectivament, 
del Consell Social, el seu Secretari, José Muñoz, així com els Consellers Encarna Barragán i Miguel Ángel Mulet.
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El dia 22 de novembre del 2006, el Secretari del Consell Social José Muñoz, va assistir a 
l’entrega dels Premis d’Investigació de la Universitat Politècnica de València, l’acte del qual es va 
celebrar a l’Hotel Astoria de la capital valenciana.

El dia 23 de novembre es va celebrar la III Jornada Fundació Canyada-Blanch a la Sala 
d’Actes de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València.

Hi van intervenir el President de la Fundació Canyada-Blanch, Juan López-Trigo Pichó, José 
Vidal Beneyto, Director del Col·legi d’Alts Estudis Europeus Miguel Servet de París i President de 
la Fundación AMELA i es va entregar l’alta distinció de la Fundació a Carlos Pascual de Miguel, 
President del Consell Social de la Universitat de València.

A aquest Acte van assistir Rafael Benavent i José Muñoz, President i Secretari, respectivament, 
d’aquest Consell Social.

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa va organitzar, amb Iberdrola, el IV Cicle de 
Conferències sobre Medi Ambient i amb la col·laboració d’APECC. En la seua tercera jornada, 
el dia 28 de novembre del 2006, va tenir lloc a la sala d’actes del Centre de Postgrau i Consell 
Social de l’UJI, la conferència que va ser impartida per la Secretària Autonòmica de Territori 
i Medi Ambient, Cristina Serrano, amb el títol “Claus per a un territori sostenible”. A aquesta 
conferència va assistir José Muñoz.

Per a col·laborar en la celebració del XV Aniversari de la Universitat Jaume I, el Consell 
Social, va promoure l’edició, a través del Servei de Publicacions de la Universitat, del llibre “El 
Tesoro de la Remembrancia”, que posa a disposició del lector pergamins (segle XII a XVII), llibres 
manuscrits (segle XV a XVIII), llibres rars (segle XVI) i mapes (segle XVI a XIX), documents originals 
i llibres que constitueixen autèntiques joies bibliogràfiques d’un interès inusitat. Es tracta d’una 
selecció d’alguns dels documents més interessants dels més de 400 que ha recopilat la nostra 
jove Universitat al llarg dels seus quinze anys de vida.

El dia 19 de desembre del 2006, a la Sala d’Actes de l’edifici del Consell Social es va 
celebrar una roda de premsa per a la seua presentació.
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Moment de la presentació del llibre “El Tesoro de la Remembrancia”, que va comptar amb la presència de
Rafael Benavent, President del Consell Social, Francisco Toledo, Rector, i els autors de l’obra, Vicent García Edo, 

Professor d’Història del Dret i Rosa Gómez Albiñana, Conservadora de Fons Antics de la Biblioteca de la Universitat

ASSISTÈNCIA A ACTES



53REUNIONS DE CONSELLS I COMISSIONS

Representants designats pel Consell Social

Consell valenCIà d’unIversItats

Rafael Benavent Adrián    President
Rafael Montero Gomis   Vicepresident
Vicente Mira Franch   Conseller

 El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2006 va celebrar una reunió el dia 22 de 
febrer i una altra el 24 de juliol.

Consell de govern

 Les reunions de Consell de Govern de l’any 2006 han sigut:

Núm. 20 –   7 de febrer Núm. 21 – 14 de març  Núm. 22 –   7 d’abril
Núm. 23 – 13 de juny  Núm.1   – 17 de juliol  Núm. 2   –   3 d’otubre
Núm. 3   –   7 de novembre Núm. 4   – 17 de novembre Núm. 5   – 15 de desembre

José Luís Breva Ferrer
Vicepresident

Vicente Mira Franch
Conseller

Enrique Vicedo Madrona
Conseller
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ComIssIó gestora pla de pensIons

Aquesta Comissió durant l’any 2006, es va reunir els dies:
15 de juny i 2 de novembre.

    

ComIssIó d’adJudICaCIó d’aJudes soCIals

La Comissió d’Ajudes Socials durant l’any 2006 es va reunir els dies 
16 de març, 7 de juny i 24 d’octubre.

Consell assessor InserCIó professIonal

   Enrique Vicedo Madrona,   Conseller

  Es va celebrar una reunió el 2 de febrer de 2006.

taula negoCIadora 
  
    Enrique Vicedo Madrona,   Conseller

 En onze ocasions es van reunir els membres de la Taula Negociadora durant l’any 2006, 
en les dates:

 03 de febrer      09 de març 05 d’abril 09 de juny    
 31 de juliol 6 y 18 de setembre 11, 18 y 30 d’octubre 12 de desembre

REUNIONS DE CONSELLS I COMISSIONS

Manuel González Cudilleiro
Conseller
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Consell de qualItat de la unIversItat Jaume I

   Manuel González Cudilleiro,  Conseller
   Enrique Vicedo Madrona,   Conseller

 Es va mantenir la reunió anual, núm. 27, el 8 de març de 2006.

patronat de la fundaCIó de la ComunItat valenCIana, fundaCIó general de la unIversItat Jaume I

   Rafael Benavent Adrián,  President
   José Luis Breva Ferrer   Vicepresident
   José Muñoz Castillo   Secretari

 El día 26 d’octubre es va signar l’escriptura pública de constitució del Patronat de la 
˝Fundación de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I”.

 El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 14 de desembre.

parC CIentífIC

 El Consell Social, en la sessió núm. 14, celebrada el dia 9 de novembre del 2006 va 
acordar, proposar als òrgans competents de la Generalitat l’aprovació del contracte de préstec 
participatiu amb el SEPIVA per el finançament d’un edifici d’1.500 m2 destinat a albergar els 
serveis centrals i la incubadora d’empreses del Parc Científic.

REUNIONS DE CONSELLS I COMISSIONS
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 El Consell Social, en la seua reunió del dia 9 de novembre del 2006, va tenir coneixement, 
segons les competències que li atribueix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, del següent INFORME D’AUDITORIA REALITZAT 
EN L’EXERCICI 2005:

Informe d’Auditoria de Comptes Anuals

 A la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana:

1. Hem auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló, que comprenen el 
balanç de situació al 31 de desembre  del 2005, el compte del resultat economicopatrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data, la formulació de la qual és responsabilitat dels Òrgans de Govern de la Universitat. 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el 
seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment 
acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de 
l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació, dels principis 
comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

2. D’acord amb la legislació vigent, els Òrgans de Govern presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte del resultat economicopatrimonial 
i del quadre de finançament, a més de les xifres de l’exercici 2005, les corresponents a 
l’exercici anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 
2005. Amb data 3 de juny del 2005 emetem el nostre informe d’auditoria sobre els comptes 
anuals de l’exercici 2004 en el qual expressem una opinió favorable.

3. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’exercici 2005 adjuntes expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat 
Jaume I de Castelló al 31 de desembre del 2005, del resultat economicopatrimonial, de 
l’execució del pressupost i dels resultats de les seues operacions i dels recursos obtinguts i 
aplicats durant l’exercici anual acabat en la dita data i contenen la informació necessària i 
suficient per a la seua interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb principis 
i normes de comptabilitat pública que guarden uniformitat amb els aplicats en l’exercici 
anterior.

DELOITTE & TOUCHE   INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
      GENERALITAT VALENCIANA

Luís Caruana Font de Mora   Juan Antonio García López
Soci-Auditor de Comptes   VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
      CONTROL FINANCER

INFORMES SOBRE L’AUDITORIA DE L’EXERCICI 2005
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Informe d’Auditoria Operativa

 A la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana:

1. Hem auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló que comprenen el balanç 
de situació al 31 de desembre del 2005, el compte de resultats economicopatrimonials, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en 
l’esmentada data, la formació i rendició de la qual  és responsabilitat dels Òrgans de Govern 
de la Universitat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes 
anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria 
generalment acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització de proves 
selectives de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la presentació global, 
dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades. Vam remetre l’informe 
d’auditoria de comptes anuals, en el que expressem una opinió favorable respecte d’això, 
amb data 1 de juny del 2006.

2. En relació amb aquest examen hem realitzat així mateix una auditoria operativa de les 
principals àrees d’operacions de la Universitat Jaume I de Castelló. El treball ha consistit 
en una anàlisi de les àrees, amb el propòsit d’avaluar en termes d’eficiència i eficàcia els 
procediments operatius, la gestió dels recursos i l’èxit dels objectius dels distints serveis, amb 
l’exposició, si és el cas, i quan ha sigut possible, de les mesures correctores oportunes.

 
 Així mateix, en relació a l’auditoria dels comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló 

al 31 de desembre del 2005 i d’acord amb normes d’auditoria generalment acceptades, 
efectuem una revisió del sistema de control intern a fi d’establir la seua fiabilitat i perquè ens 
servisca de base per a la determinació de la naturalesa, programació i amplitud de les proves 
d’auditoria que s’han d’aplicar en l’examen dels comptes anuals.

 Encara que l’Annex adjunt conté recomanacions sorgides d’aquesta revisió, aquesta no va 
incloure tots els procediments i tècniques de control i no va ser dissenyada per a preparar 
recomanacions detallades ni per a emetre una opinió sobre el control intern.

3. Durant el curs del nostre treball s’han posat de manifest una sèrie d’aspectes i oportunitats 
que es detallen en el document adjunt i que poden donar origen a un millor coneixement 
de l’operativa i a millores en l’eficàcia de la gestió, en els procediments administratius i en les 
mesures de control intern.

DELOITTE     INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
      GENERALITAT VALENCIANA

Luís Caruana Font de Mora   Juan Antonio García López
Soci-Auditor de Comptes VICEINTERVENTOR GENERAL

DE CONTROL FINANCER

INFORMES SOBRE L’AUDITORIA DE L’EXERCICI 2005
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Els mitjans de comunicació ressalten la labor de suport a la investigació 
del Consell Social i l’edició d’El Tesoro de la Remembrancia

Els mitjans de comunicació han informat de manera àmplia de la labor desenvolupada 
pel Consell Social de la Universitat Jaume I al llarg de l’any 2006, i de manera especial pel 
que fa a l’activitat de suport a la investigació que du a terme aquest òrgan de participació. Les 
informacions d’àmbit local i autonòmic han destacat el paper actiu del Consell Social en la 
consolidació de la Universitat dins de la societat i en el seu suport constant al desenvolupament 
del centre educatiu de Castelló. 

Les primeres informacions sobre l’activitat del Consell Social es van iniciar en el mes de 
gener, just en arrancar l’any, amb l’anunci de la posada en marxa de la vuitena edició del Premi 
d’Investigació del Consell Social en les modalitats de Treball d’Investigació i Resultats de I+D+i, 
de la qual informaven els diaris Mediterráneo i Levante de Castellón. Aquestes informacions es 
van completar en el mes de febrer amb l’anunci dels guanyadors del premi anterior i així Levante 
de Castelló titulava, en la seua edició del 14 de febrer, que “L’UJI premia un estudi sobre l’impacte 
de la tecnologia en el turisme”. El diari El País també informava d’aquest premi en la seua edició 
del 25 de febrer, després de l’acte d’entrega dels premis durant l’acte acadèmic del 15 aniversari 
de la creació de la Universitat Jaume I.

Al llarg del mes d’abril, els mitjans de comunicació locals i provincials van tornar a fer-se 
ressò de la convocatòria de la vuitena edició d’aquests guardons, dotats amb 10.000 euros. El 
Mundo Castellón al día informava d’aquesta notícia l’1 d’abril (“El Consell Social convoca els VIII 
premis d’investigació universitària”), mentre que Levante de Castellón i Las Provincias informaven 
els dies 12 i 16 d’abril d’aquest mateix fet.

Altres aspectes importants que van tenir reflex en els mitjans de comunicació van ser els 
relacionats amb l’activitat de gestió i aprovació d’aquest òrgan de govern i participació de la 
Universitat Jaume I. Així, Mediterráneo informava el 20 de juliol que “El Consell Social ratifica 
una altra fundació per a l’UJI”. Aquest mateix dia, El Mundo Castellón al día afirmava que “El 
Consell Social aprova l’escola infantil de l’UJI”. Per la seua banda, Levante de Castellón es va 
centrar en l’aprovació dels preus de les titulacions pròpies de l’UJI (“La Jaume I baixa les taxes 
de matrícula dels títols propis”), igual que l’edició a Castelló del diari Las Provincias (“La Jaume I 
rebaixa les taxes dels títols propis”).

La iniciativa del Consell Social de l’UJI de sumar-se als actes commemoratius del XV 
aniversari de la creació de la Universitat amb l’edició del llibre El Tesoro de la Remembrancia 
també va ocupar un espai important de les edicions dels mitjans locals en el mes de desembre. El 
llibre, coordinat pel professor Vicent Garcia Edo i la bibliotecària Rosa Gómez, es va valorar com 

EL CONSELL SOCIAL EN PREMSA DURANT L’ANY 2006
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una “cuidada publicació” per part de Levante de Castellón, mentre que El Mundo Castellón al día 
va destacar la importància de l’obra per a donar a conèixer el ric patrimoni històric i cultural de 
la Universitat Jaume I.

L’any informatiu es va tancar amb la notícia de l’aprovació del pressupost de la Universitat 
Jaume I per al 2007 per part del Consell Social, que es va produir en l’últim ple, celebrat el 19 de 
desembre, i en el qual es va informar també de l’evolució de la matrícula que en el curs 2006-
07que va ascendir a 12.416 estudiants.




