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El Consell Social, durant l’any 2007, ha desenvolupat un bon nombre 
d’actuacions destinades a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn 
econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària, en compliment 
dels fi ns que l’ordenament jurídic li atribueix.

La publicació i entrada en vigor de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es modifi ca la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, 
ha introduït novetats en les competències dels Consells Socials. Molt especialment 
la nova llei determina que els Consells Socials aprovaran un pla anual d’actuacions 
destinat a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, 
professional, econòmic i social. En virtut de tot això el Consell Social ha aprovat el 
Pla d’actuacions per a l’exercici 2008, que recull les actuacions més importants que 
s’han de desenvolupar durant l’esmentat exercici.

Així mateix, la publicació del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris ofi cials, ha obert el procés d’implantació de les noves titulacions adaptades a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). En aquest àmbit la coordinació del Consell Social amb els Vicerectorats 
competents ha sigut molt fructífera, i s’ha desenvolupat preferentment a través de la Comissió d’Assumptes Universitaris 
del Consell. Per tal de conèixer tot el procediment des del seu inici, el Consell Social va designar el President d’aquesta 
Comissió per a formar part de les comissions d’estudi encarregades de dissenyar i proposar les noves titulacions.

La Universitat Jaume I va iniciar l’any 2007 el camí per a introduir els ensenyaments superiors sobre Ciències 
de la Salut, amb la promoció d’actuacions prèvies i els primers estudis per a aconseguir aquest propòsit. El Consell 
Social va acordar recolzar la implantació de l’Àrea de Ciències de la Salut orientada a establir, en un futur pròxim, un 
conjunt de titulacions amb un alt nivell de qualitat i adequades a l’EEES.

En l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la festa de la Universitat, en el XVI Aniversari de la seua creació, 
el Premi d’Investigació Consell Social que en la seua VIII edició, va ser concedit en cada una de les dues modalitats: 
Treball d’Investigació i Resultats I+D+i. En la primera va ser concedit al treball «TEORIA QUALITATIVA DE REPRESENTACIÓ DE 
FORMES, APLICACIÓ A LA INDÚSTRIA», l’autora del qual és María Lidón Museros Cabedo, professora d’aquesta Universitat. 
En la segona, al treball «SENSOR D’HUMITAT DE LA TERRA PER AL CONTROL DEL REG», els autors del qual són Juan Bisquert 
Mascarell, Germán García Belmonte i Francisco Fabregat Santiago, professors de la Universitat Jaume I.

En la reunió de Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, celebrada a Còrdova el 
dia 23 de novembre de 2007, es va acordar, a proposta del Consell Social, la celebració de les Jornades de Presidents i 
Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, els dies 29 i 30 de maig de 2008, a la Universitat 
Jaume I de Castelló.

Vull destacar la bona acollida de la publicació institucional del Consell Social «El primer mapa del reino de 
Valencia», dedicat amb caràcter monogràfi c a la presentació en societat d’un estudi científi c sobre aquest primer 
mapa de la segona meitat del segle XVI. Amb això el Consell Social vol promoure les relacions entre la Universitat i 
el seu entorn cultural, donant a conèixer una investigació cartogràfi ca molt peculiar sobre exemplars originals que la 
Universitat Jaume I conserva entre els seus fons.

Vull destacar de forma molt especial la investidura de Doctor Honoris Causa en la persona de Valentín Fuster, 
cardiòleg mundialment reconegut, President Científi c del CNIC, Director de l’Institut Cardiovascular de l’Hospital 
Mount Sinaí de Nova York i President ixent de la Federació Mundial del Cor.
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L’acte d’investidura es va celebrar el dia 23 de novembre i la lectio pronunciada va merèixer els millors elogis 
de la comunitat universitària per la seua senzillesa i altura tècnica. El Consell Social va impulsar aquesta iniciativa pels 
mèrits científi cs, professionals i humans que concorren en el doctor Fuster.

Un any més agraïsc el treball i l’esforç que han prestat els membres del Consell Social, amb la participació en les 
activitats programades i la representació del Consell amb encert i efi càcia. La seua actuació ha enriquit els debats, i ha 
promogut una col·laboració i coordinació excel·lent amb tots els òrgans de govern de la Universitat, la qual cosa sens 
dubte haurà de redundar en benefi ci de la societat de Castelló.

Rafael Benavent Adrián
President del Consell Social de la Universitat Jaume I
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   MIRA FRANCH, VICENTE

   MONTERO GOMIS, RAFAEL
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   GONZÁLEZ CUDILLEIRO, MANUEL

   VICEDO MADRONA, ENRIQUE

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

   BENAVENT ADRIÁN, RAFAEL

   BREVA FERRER, JOSÉ LUÍS

   MUÑOZ CASTILLO, JOSÉ
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Ple número 16, de 26 d’abril de 2007

INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

El President, Rafael Benavent, va indicar que 
un dels assumptes que motiven la celebració 
d’aquest Ple, ve determinat pels terminis establits 
per la Generalitat Valenciana per a l’aprovació de 
comptes corresponents a l’exercici de 2006 de la 
Universitat i de les seues entitats dependents.

Es va referir als esdeveniments més importants 
succeïts des del Ple anterior que a continuació es 
detallen:

Va assenyalar que el passat dia 22 de gener, el 
Vicepresident segon del Govern, Pedro Solbes, 
va pronunciar una conferència a la sala Alfons el 
Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, a la qual va assistir un bon nombre 
de consellers.

També va informar que, en la seua representació, 
el Secretari del Consell va assistir a la conferència 

que, en l’àmbit de la Càtedra Increa, va pronunciar 
José Luis López Silanes, President del Consell 
Social de la Universitat de la Rioja.

Així mateix va comentar que el passat dia 
23 de febrer, en el solemne acte acadèmic 
commemoratiu del XVI Aniversari de creació 
de la nostra Universitat, va tindre la satisfacció 
d’entregar el VIII Premi d’Investigació Consell 
Social, en les seues dues modalitats. En la 
modalitat de Treball d’Investigació, el premi es 
va atorgar al treball titulat, «Teoria qualitativa de 
representació de formes. Aplicació a la indústria», 
l’autora del qual és María Lidón Museros 
Cabedo, professora de la Universitat Jaume I. 
En la modalitat Resultats I+D+i es va concedir 
al treball titulat «Sensor d’humitat de la terra per 
al control del reg», els autors del qual són Juan 
Bisquert Mascarell, Germán García Belmonte 
i Francisco Fabregat Santiago, professors de la 
Universitat Jaume I.
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Va indicar que en aquest Ple es debatrà la 
conveniència d’introduir una modifi cació en una 
de les modalitats del premi, amb la substitució, 
si el Consell així ho considera, la modalitat 
Treball d’Investigació, per la modalitat Trajectòria 
d’Investigació.

Va informar que en aquest Ple proposarà un debat 
obert sobre l’oportunitat de posar en marxa en la 
nostra Universitat una Facultat de Ciències de la 
Salut, que com és públic, el Rector ha sol·licitat. 
Va exposar que la incorporació d’aquesta nova 
àrea de coneixement ha de ser molt positiva 
no sols per a la Universitat, sinó també per a la 
província i la ciutadania de Castelló. Per això va 
assenyalar que en el punt quart de l’ordre del dia, 
obrirà un torn de paraula perquè els Consellers 
puguen expressar la seua opinió i, si és el cas, 
adoptar l’acord corresponent.

Va informar 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 remés la relació d’acords adoptats 
des de l’1 d’octubre fi ns al 31 de desembre de 
2006, pel Consell de Govern de la Universitat, i 
relació de les resolucions del Rector dictades fi ns 
al setze de març de 2007, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques, la documentació de la 
qual s’ha distribuït als Consellers.

INFORME DEL RECTOR

Francisco Toledo, Rector de la Universitat, va 
començar el seu informe assenyalant que s’hi 
refereix a dues qüestions. 

En primer lloc, va informar sobre el procés 
d’harmonització europea, i va subratllar que 
pareix que el Ministeri comença a abordar els 
temes pendents i és molt possible que abans de 
l’estiu s’hagen elaborat els desenvolupaments 
legislatius.

La problemàtica més important és la referida 
a les atribucions de les enginyeries tècniques 
i superiors, que segons pareix se solucionarà 
amb l’atorgament d’una sèrie de competències 
professionals als títols de grau, i les superiors 

als postgraus. Si aquesta posició es consolida, 
s’aclarirà la problemàtica més greu. 

Va manifestar que, probablement el curs acadèmic 
2010/11 s’iniciarà ja amb les noves carreres.

En segon lloc, va informar les persones reunides 
que, a càrrec del Pla de vivenda, s’iniciarà la 
construcció de fi ns a tres-cents habitatges de 
protecció ofi cial dins del campus. Es tracta d’un 
pla concertat entre el Ministeri de la Vivenda 
i la Generalitat Valenciana, de manera que el 
fi nançament del 50% de l’operació immobiliària 
anirà a càrrec d’aquest. La Universitat posarà el 
sòl, i la renda oscil·larà entre 65 a 200 euros al 
mes. És una promoció dirigida exclusivament per 
a universitaris i universitàries.

El President, Rafael Benavent, va manifestar que 
es tracta d’una iniciativa molt interessant que 
pot incrementar el nombre d’alumnat de fora de 
Castelló.

PRONUNCIAMENT DEL CONSELL SOCIAL SOBRE LA 
CREACIÓ D’UNA ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT A LA 
UNIVERSITAT JAUME I

Tenint en compte les valoracions positives posades 
de manifest, el Ple del Consell Social aprova, per 
unanimitat, una declaració de suport total a la 
implantació en la Universitat Jaume I d’una Àrea 
de Ciències de la Salut, a l’efecte de la qual han 
d’iniciar-se les accions necessàries i els estudis 
de demanda pertinents, a fi  d’establir un conjunt 
de titulacions amb un bon nivell de qualitat en 
el moment que el procés d’adequació a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior ho permeta.

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LES ENTITATS 
DEPENDENTS DE LA UNIVERSITAT

Sense perjuí del que estableix respecte d’això per 
la legislació mercantil o una altra a què aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò 
que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
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acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals 2006 de la Fundació Universitat-Empresa 
de la Universitat Jaume I.

Sense perjuí del que estableix respecte d’això per 
la legislació mercantil o una altra a què aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que 
s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals de 
l’exercici 2006 de la societat Compostela Media 
Universitas S.L.

Així mateix i respecte a Compostela Media 
Universitas S.L., a proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2006, 
inclòs el pressupost inicial 2006 i el pressupost 
d’execució de 2007, en virtut del qual estableix 
l’article 3.c) i 3.g), de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes.

A la vista de tot això, i del document «Comptes 
anuals exercici 2006», de la societat L’Àgora 
Universitària S.L., que queda adjunt a aquesta 
acta, i sense perjuí del que estableix respecte 
d’això per la legislació mercantil o una altra a què 
aquestes entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
d’allò que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2006 de la societat L’Àgora 
Universitària S.L.

Sense perjuí del que estableix respecte d’això per 
la legislació mercantil o una altra a què aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò 
que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, conforme amb la propos-
ta de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals de 
l’exercici 2006 de la societat Parc Científi c Tec-
nològic Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L

Sense perjuí del que estableix respecte d’això per 
la legislació mercantil o una altra a què aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò 
que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals abreviades de l’exercici 2006 de 
la Fundació Isonomia.

Sense perjuí del que estableix respecte d’això per 
la legislació mercantil o una altra a què aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò 
que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals abreviades de l’exercici 2006 de 
la Fundació Germà Colón Doménech.

A la vista de tot això, i del document «Comptes 
anuals abreviades exercici 2006», de la Fundació 
de la Comunitat Valenciana, Fundació General de 
la Universitat Jaume I, que queda adjunt a aquesta 
acta, i sense perjuí del que estableix respecte 
d’això per la legislació mercantil o una altra a què 
aquestes entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
d’allò que s’ha establit per l’art. 3.g) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals abreviades de l’exercici 2006 de 
la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació 
General de la Universitat Jaume I.

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’art. 3.e) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
el Ple del Consell acorda, per unanimitat, aprovar 
els comptes corresponents a l’exercici 2006 de la 
Universitat Jaume I de Castelló.
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MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El President de la Comissió Econòmica, Rafael 
Montero, va informar que la Comissió Econòmica, 
ha analitzat les modifi cacions pressupostàries 63, 
64, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 i 17 dictaminades 
pel Consell de Direcció i sotmeses al Rector; la 
modifi cació 2, aprovada pel Consell de Govern 
de data 2 de febrer de 2007, les modifi cacions 
4, 6 i 8 aprovades pel Consell de Govern de data 
5 de març de 2007, les modifi cacions 10 i 12 
aprovades pel Consell de Govern de data 4 d’abril 
de 2007, i la modifi cació 16 aprovada pel Consell 
de Govern de data 20 d’abril de 2007.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia d’avui, el 
Ple pren coneixement.

INFORME DE LA FISCALITZACIÓ DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE L’EXERCICI 2005

El Gerent, Antonio Montañana, va comunicar 
l’informe de fi scalització de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici 2005, que presenta una 
opinió favorable. 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL DE 
L’ANY 2006

Amb l’observació indicada, s’aprova, per 
unanimitat, la Memòria del Consell Social 
corresponent a l’any 2006 i procedir a la seua 
publicació. La Memòria manté el disseny de 
la portada, elaborat per Amat Bellés per a la 
Memòria de 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 2006, dictàmens de les Comissions 
Informatives al llarg de 2006, Premi d’Investigació 
Consell Social, l’assistència a actes, reunions 
de Consells i Comissions, informe d’auditoria 
de l’exercici 2005, i un resum de les notícies 
referents al Consell publicades en els mitjans de 
comunicació durant l’any 2006.

APROVACIÓ DE LES BASES DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
CONSELL SOCIAL

El President va proposar al Ple l’aprovació de les 
bases del IX Premi d’Investigació Consell Social, 
que inclou la seua convocatòria.

I vistes les competències del Consell Social 
conforme es detalla:

L’article 4.w) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, que estableix: «Estimular l’activitat 
investigadora de la universitat i en especial, 
promoure aquella vinculada als sectors productius 
del seu entorn, propiciant projectes d’investigació 
i desenvolupament compartits entre la universitat 
i les empreses o institucions».

L’article 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, que assenyala: «Atorgar ajudes, 
premis, distincions o reconeixements dins de 
l’àmbit de les seues competències».

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:
Aprovar les bases del IX Premi d’Investigació 
Consell Social, en les seues dues modalitats: 
Resultats I+D+i i Trajectòria Investigadora, 
dotades amb 10.000 euros cada una, d’acord 
amb la proposta.

D’acord amb aquestes, i en els termes que 
estableixen, es convoca el IX Premi d’Investigació 
Consell Social.

RECURSOS DE REPOSICIÓ SOBRE INCENTIUS DEL PER-
SONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

A proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell acorda, per unanimitat, la seua conformitat 
amb les propostes presentades pel Vicerectorat 
d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa.
Informe sobre la modifi cació de la relació de llocs 
de treball del PDI.

El Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professo-
rat, Joan Serafí Bernat, va exposar la modifi cació 
dels llocs de treball del PDI, i va expressar la seua 
satisfacció ja que un bon nombre de professorat 
consolida la seua situació professional.
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APROVACIÓ DE LA PUBLICACIÓ D’UN LLIBRE INSTITU-
CIONAL

A proposta del President, el Ple del Consell Social 
va aprovar, per unanimitat, realitzar la publicació 
institucional sobre el primer mapa complet del 

territori de l’antic regne de València, i que a 
més del mapa desplegable en el llibre, es facilite 
un mapa susceptible de ser emmarcat per les 
persones destinatàries.

Ple número 17, de 19 juliol de 2007

INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

El President del Consell Social, Rafael Benavent, va 
informar dels assumptes més importants succeïts 
des del Ple anterior, i va detallar el següent:

Que el dia 2 de maig va tindre lloc la presentació, 
a càrrec del President del Consell Social Rafael 
Benavent i del Rector Francisco Toledo, de les 
publicacions guardonades amb el VII Premi 
d’Investigació del Consell Social, en les seues 
dues modalitats. Modalitat Treball d’Investigació, 
obra premiada: «Capacitats directives i noves 
tecnologies en el sector turístic» de Fernando 
José Garrigós Simón i Yeamduan Narangajavana 
i en la modalitat Resultats I+D+i, obra premiada: 
«Sistema industrial de múltiples vehicles autònoms 
guiats per làser» de Jorge Badenas i José Miguel 
Sanchiz Martí.

Va assenyalar que el dia 3 de maig el President 
de la Generalitat, Francisco Camps, i el Ministre 
d’Administracions Públiques, Jordi Sevilla, van 
assistir a l’entrega del Premi Empresa de l’Any 
del periòdic Mediterráneo. El President va 
indicar que forma part del Jurat Principal, i que 
el Secretari, que va assistir a l’acte, forma part del 
Jurat Tècnic.

Va informar que el dia 7 de maig es va celebrar 
l’entrega de premis de les Olimpíades de Física, 
Química, Matemàtiques, Biologia i Economia en 
el Centre de Postgrau i Formació Contínua.

Així mateix es va referir que el dia 9 de maig va 
tindre lloc l’obertura de la X Edició del Congrés 
de Turisme, Universitat i Empresa organitzat per 
la Fundació Universitat-Empresa, la Diputació de 
Castelló i l’Agència Valenciana de Turisme, amb 

el títol «Convencions, congressos i incentius». 
Va comentar que el congrés es va centrar en 
els moviments econòmics produïts arran de 
les visites d’aquest tipus d’esdeveniments, que 
s’han convertit en una important ferramenta de 
dinamització socioeconòmica.

Va indicar que, posteriorment aqueix mateix dia, 
en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals es va procedir a l’entrega de 
diplomes als titulats en Enginyeria Industrial.

Va informar que el dia 18 de maig de 2007, va 
tindre lloc la jornada inaugural de la Càtedra 
de Microcrèdits Muhammad Yunus, en la qual 
el director del programa internacional del 
Grameen Bank, Nazrul Chowdhury va impartir 
una conferència que va abordar l’experiència i 
activitats d’aquesta entitat de Bangla Desh.

El President, Rafael Benavent, va comentar que 
el premi Nobel de la Pau i doctor honoris causa 
per la Universitat Jaume I, Muhammad Yunus, 
va crear els microcrèdits, la iniciativa dels quals 
té com a objectiu la millora de la situació de les 
persones apartades socialment i fi nancerament a 
través de la concessió de microcrèdits socials.

Posteriorment es va referir que el dia 25 de maig 
va tindre lloc a València, a la seu de l’Associació 
d’Empresaris, una trobada amb experts de 
l’OCDE, a què va assistir el secretari del Consell. 
El President va indicar que l’OCDE està elaborant 
un informe sobre 20 universitats espanyoles, entre 
aquestes la Universitat Jaume I.

També va comentar que el dia 28 de maig es 
va celebrar l’acte d’inauguració del V Congrés 
Internacional sobre Isòtops que, organitzat per la 
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Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de 
València, es va celebrar a l’hotel termes marines 
El Palasiet de Benicàssim del 28 de maig a l’1 de 
juny de 2007. Aquest congrés té caràcter biennal; 
les anteriors edicions s’havien celebrat a França, 
Polònia, Suècia i Anglaterra.

Va assenyalar que, entre els prestigiosos científi cs 
internacionals que van participar en el congrés 
cal citar el premi Nobel de Química Rudolph 
A. Marcus que va ser l’encarregat d’impartir la 
primera sessió d’aquest V Congrés sobre Isòtops, 
al qual van assistir editors de revistes científi ques 
internacionals com ara la Journal of American 
Chemical Society americana, la revista alemanya 
Angewandte Chemie, la britànica Journal of 
Chemical Communications, entre altres.

Va informar que el dia 5 de juny, es va celebrar 
l’acte de reconeixement als cooperadors 
en pràctiques de l’UJI, organitzat per l’Àrea 
d’Inserció Professional de l’Ofi cina de Cooperació 
Internacional i Educativa (OCIE), que va comptar 
amb la presència de més de 170 empreses i 
institucions col·laboradores. 

També va informar que el dia 14 de juny la 
Universitat per a Majors de la Jaume I va 
clausurar el curs 2006/07. La lliçó de clausura 
va ser impartida per la catedràtica de Literatura 
Espanyola de la Universitat de Barcelona, Rosa 
Navarro Durán, davall el títol «El Quixot seguint 
els passos de Tirant lo Blanch».

Va informar que, en compliment de les bases 
segona i desena del VIII Premi d’Investigació 
Consell Social, en la seua modalitat I+D+i, el dia 
28 de juny es va celebrar la reunió del jurat per a 
l’admissió del document no tècnic amb caràcter 
divulgatiu i abonament del 50% de l’import, al 
treball titulat «Sensor d’humitat de la terra per al 
control del reg», els autors de la qual són Juan 
Bisquert Mascarell, Germán García Belmonte i 
Francisco Fabregat Santiago.

Va manifestar 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 remés la relació 

d’acords adoptats des de l’1 de gener fi ns al 
31 de març de 2007, pel Consell de Govern 
de la Universitat, i relació de les resolucions 
del Rector dictades fi ns al vint-i-quatre d’abril 
de 2007, de les quals es deriven obligacions 
econòmiques, la documentació de la qual s’ha 
distribuït als consellers i conselleres.

I, així mateix, junt amb la convocatòria del Ple 
s’ha distribuït a tots els consellers i conselleres 
documentació sobre els convenis institucionals, 
segons informació del Consell de Govern 
número 2 del dia 03/10/2006; número 3 del 
dia 07/10/2006; número 5 del dia 15/12/2006; 
número 6 del dia 02/02/2007; número 7 del 
dia 05/03/2007,número 8 del dia 04/04/2007 
i número 10 del dia 01/06/2007, que com a 
annex, queda formant part d’aquesta acta.

Finalment va informar el Ple que el Vicerector 
d’Infraestructures i PAS, ha posat en coneixement 
del Consell la resolució del Rector, de data 12 de 
març de 2007, per la qual s’aprova la tramitació 
d’emergència per a la contractació de les obres 
de reparació dels danys causats pel vent del dia 
8 de març de 2007, a l’efecte de compliment de 
requisits per a la contractació pública, de tot això 
el Consell va prendre coneixement.

En relació amb els desperfectes de l’edifi ci del 
Consell Social el President, Rafael Benavent, va 
sol·licitar conste en acta la felicitació al Vicerector 
d’Infraestructures i PAS, Vicente Cervera, per la 
seua notòria, enèrgica i contundent actuació per 
a impulsar les obres de reparació necessàries, 
davant dels defectes d’execució de l’empresa 
constructora.

INFORME DEL RECTOR

El Rector de la Universitat, Francisco Toledo, va 
començar la seua intervenció informant el Ple que 
l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2007/08 
se celebrarà probablement l’últim divendres del 
pròxim mes de setembre, i que la lliçó inaugural 
serà pronunciada pel catedràtic d’Òptica del 
Departament de Física de la Universitat Jaume I, 
Vicent Climent.
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També va informar que s’ha presentat l’esborrany 
del Reial Decret que ha de regular les directrius 
per als estudis universitaris ofi cials de grau i 
que, des de la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE) està previst 
sol·licitar una sèrie de canvis, entre altres una 
major fl exibilització del calendari previst, ja que 
els terminis inicials difi culten la possibilitat que 
les universitats puguen fer la seua proposta per al 
curs 2008-09. Francisco Toledo va apuntar que, 
probablement en els pròxims mesos de setembre 
o octubre estarà publicat, i va assenyalar que el 
Ministeri ha arribat a un acord amb els col·legis 
professionals en matèria d’atribucions.

En aquest procés de convergència europea, el 
Rector va assenyalar que la Universitat Jaume I 
es troba ben posicionada ja que existeix quasi un 
40% de titulacions que han posat ja en pràctica 
projectes pilot. Tot i això va indicar que ha de 
realitzar-se un trànsit meditat al nou sistema en 
què el Consell Social ha d’intervindre. També 
es va referir que la Universitat compta amb un 
estudi extern per a analitzar les demandes socials. 
Va assenyalar que amb les noves titulacions es 
reforça l’autonomia de la Universitat, atès que la 
denominació del títol depèn enterament de cada 
universitat i que la troncalitat queda reduïda al 
mínim, encara que com a contrapartida ha de 
signifi car-se el procés d’aprovació i control per 
part de l’Agència Nacional de Qualitat.

A continuació el Rector es va referir a l’estat de 
les obres del campus per a possibilitar la posada 
en marxa del bus guiat TVR, que escomet la 
Generalitat; va manifestar que després de la seua 
execució s’aconseguirà una millora indubtable. 
També va exposar el resultat de les converses 
amb el nou Conseller, en les quals van abordar 
tots els temes pendents en matèria d’inversions, 
infraestructures i parc científi c, i va ressaltar que la 
predisposició del Conseller va ser excel·lent.

Es va referir també al tema de la implantació de la 
Universitat Internacional, i va indicar que el nou 
Conseller és partidari del consens i de tractar els 
temes pendents de manera immediata. 

El Rector va informar el Ple de la possible ubicació 
al campus de la Universitat Jaume I d’un important 
centre d’investigació de noves tecnologies 
energètiques.

El Rector va informar el Ple dels resultats de la 
primera fase de la preinscripció a les titulacions 
ofi cials per al curs 2007/08, que ha fi nalitzat amb 
un total de 2.083 alumnes admesos. Aquesta xifra 
ha sigut considerada com a positiva pel Rector, 
ja que és superior a la registrada el curs passat 
i, sobretot, perquè es produeix en un context en 
què la demanda és menor. De les 26 titulacions 
oferides, 11 tenen ja cobertes totes les places. La 
taula comparativa dels resultats de preinscripció 
amb el curs 2006/07 ha sigut distribuïda als 
consellers i conselleres.

Finalment el Rector es va referir a la preinscripció 
per al curs 2007/08, i va assenyalar una millora que 
es consolida en l’àrea juridicoeconòmica, encara 
que les carreres de ciències assenyalen una baixa 
de preinscripció considerable que és comuna a 
totes les universitats i molt preocupant. Va estimar 
que és necessària una refl exió profunda sobre 
aquest assumpte, ja que els nivells tan baixos de 
preinscripció tenen origen, entre altres possibles 
causes, en els estudis mitjans, principalment en la 
fugida d’alumnat del batxillerat cientifi cotècnic. 
Va indicar que només l’Enginyeria de Disseny 
Industrial i l’Enginyeria Tècnica en Mecànica 
ofereixen dades acceptables.

El Rector va concloure fent constar que el balanç 
global de preinscripció és positiu.

INFORME SOBRE LA REFORMA DE LA LOU

El President, Rafael Benavent, va exposar que el 
BOE número 89, de 13 d’abril de 2007, publica 
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifi ca la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, i que en la documentació 
s’han distribuït ambdues normes i un informe del 
Secretari sobre les incidències més importants en 
les competències dels Consells Socials.

Va assenyalar les innovacions següents:
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1. La LOU determinava que el Rector serà triat 
per la comunitat universitària, mitjançant 
elecció directa i sufragi universal, lliure i secret, 
entre funcionariat del cos de catedràtics 
d’universitat; en actiu. La reforma introdueix la 
novetat que el Rector pot ser triat pel claustre o 
per la comunitat universitària segons indiquen 
els estatuts de cada universitat.

2. Desapareix l’antic consell de coordinació 
universitària, en la composició dels quals 
s’integraven vint-i-un representants socials. La 
reforma estructura la coordinació universitària 
en base a dos òrgans:

a) Conferència General de Política Univer-
sitària, presidida pel Ministre i integrada 
pels Consellers competents de les Comuni-
tats Autònomes i cinc membres designats 
pel President. Li correspon la concertació, 
coordinació i cooperació de la política 
general universitària.

b) El Consell d’Universitats, com a òrgan de 
coordinació acadèmica, consulta i pro-
posta en matèria universitària. Presidit 
pel Ministre i integrat pels Rectors de les 
Universitats i cinc membres designats pel 
President. Funciona en Ple i en Comissions. 
En aquest òrgan no hi ha representació so-
cial, que no obstant això sí que existia en 
l’antic consell de coordinació universitària 
com s’ha indicat.

Finalment, va assenyalar que la reforma es remet 
en molts aspectes importants als Estatuts de cada 
Universitat, per la qual cosa es reforça l’autonomia 
universitària i, per tant, la intervenció del Consell 
Social en la tramitació de les modifi cacions i 
adaptacions estatutàries ha de ser tinguda en 
compte.

A continuació el President va donar la paraula 
al Secretari del Consell, José Muñoz, perquè 
exposara les incidències en les competències del 
Consell Social, ja que tenen caràcter jurídic.

El Secretari del Consell, José Muñoz, va informar 
dels aspectes següents de la reforma de la LOU:

1. En les competències que a continuació 
s’assenyalen, la LOU determinava que serien 
acordades per la Comunitat Autònoma «a 
proposta del Consell Social», no obstant això 
la reforma de la LOU estableix per a aquests 
supòsits un «informe previ favorable del Consell 
Social», és a dir, un informe que és preceptiu i 
vinculant per a la Comunitat Autònoma.

Aquestes competències són:

• La creació, modifi cació i supressió de facultats, 
escoles tècniques i escoles universitàries, 
així com la implantació i supressió de les 
ensenyances conduents a l’obtenció de títols 
ofi cials. 

• L’adscripció a la Universitat d’institucions o 
centres d’investigació. 

• Adscripció a la Universitat, mitjançant conveni, 
de centres docents.

Per tant, per a aquests supòsits, anteriorment 
el Consell Social formulava una proposta a la 
Comunitat Autònoma, i ara formularà un informe 
previ a l’aprovació de la Comunitat Autònoma.

En conseqüència, el fi l procedimental serà el 
següent: 

• Iniciativa: de la Comunitat Autònoma o de la 
Universitat. 

• Acord-proposta: Consell de Govern. 

• Informe: Consell Social. 

• Acord-autorització: Comunitat Autònoma.

2. La Reforma de la LOU determina que correspon 
al Consell Social la supervisió de les activitats 
de caràcter econòmic de la Universitat i del 
rendiment dels seus serveis i promoure la 
col·laboració de la societat en el fi nançament de 
la Universitat, en el mateix sentit que ho feia la 
LOU. La novetat de la reforma consisteix en el 
fet que el Consell Social «amb aquesta fi nalitat, 
aprovarà un pla anual d’actuacions, destinat a 
promoure les relacions entre la Universitat i el seu 
entorn cultural, professional, econòmic i social al 
servei de la qualitat de l’activitat universitària».
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3. La LOU determinava que, amb caràcter 
obligatori, tres membres del Consell Social, no 
pertanyents a la pròpia comunitat universitària, 
seran membres del Consell de Govern.

No obstant això la reforma difereix d’aquesta 
qüestió al que determinen els Estatuts de la 
Universitat i assenyala que podran ser membres 
del Consell de Govern fi ns a un màxim de tres 
membres del Consell Social, no pertanyents a la 
pròpia comunitat universitària.

4. La disposició addicional 24 de la reforma 
dulcifi ca les incompatibilitats del professorat 
pel que fa a la seua participació en les 
empreses de base tecnològica promogudes 
per la Universitat, quan hagen sigut creades 
amb informe previ del Consell Social.

El Rector va intervindre per a informar que els 
criteris de la Universitat Jaume I pel que fa a la 
modifi cació dels estatuts consisteix a regular 
únicament llacunes, i afectar el mínim possible 
al ja fet, és a dir, es tractaria d’una reforma de 
mínims.

INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACIÓ A LA 
CARTA

La Vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonit-
zació Europea, Rosa Grau Gumbau, va informar el 
Ple sobre l’evolució i situació actual del Programa 
de formació a la carta; va destacar que de quatre 
ofertes admeses per al curs 2006/07, hem passat 
a setze ofertes per al curs 2007/08, i que ha que-
dat ampliada als tres centres d’àrees de coneixe-
ment de l’UJI. Va indicar que s’ha distribuït un full 
resum als Consellers i Conselleres i que en cada 
carpeta consta un fullet explicatiu del Programa. 
Va informar que el representant del Consell en 
aquest Programa és el Conseller Enrique Vicedo.

El Conseller Enrique Vicedo va demanar la paraula 
per a sol·licitar que conste en acta la felicitació a 
la Vicerectora Rosa Grau i al personal responsable 
d’aquest Programa en la Universitat, ja que a ells 
es deu l’èxit d’haver passat de 4 a 16 ofertes. 
Va assenyalar que aquest Programa suposa 
una important connexió entre la Universitat i 

l’empresa, acull professorat extern i és una gran 
iniciativa, que espera es consolide amb els nous 
càrrecs directius de la Conselleria.

La Vicerectora Rosa Grau va sol·licitar el suport 
del Consell Social per a establir un premi o 
reconeixement a les millors ofertes, i el President, 
Rafael Benavent, va indicar que és molt convenient 
una millor divulgació d’aquest Programa.

El Secretari del Consell, José Muñoz, va intervindre 
per a informar el Ple que, en l’última reunió 
d’aquest Programa, la Conselleria va plantejar la 
possibilitat d’establir un Premi del Consell Social 
a la millor oferta, i es va crear una comissió de 
treball composta pels Secretaris dels Consells 
Socials Valencians per a elaborar conjuntament 
un esborrany de bases d’aquest Premi, comissió 
que està a l’expectativa de directrius dels nous 
càrrecs de la Conselleria.

Finalment va intervindre la Secretària General de 
la Universitat, Maria Victoria Petit, per a manifestar 
que aquest premi o reconeixement és una de les 
mesures que poden encaixar a la perfecció amb el 
Pla Anual d’Actuacions que, d’acord amb la reforma 
de la LOU, ha d’elaborar el Consell Social.

NOMENAMENT DE DOS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
SOCIAL, EN EL CONSELL VALENCIÀ D’UNIVERSITATS 
I FORMACIÓ SUPERIOR, DESIGNATS ENTRE I PELS 
VOCALS SOCIALS

La constitució del nou Consell Valencià 
d’Universitats i Formació Superior està motivada 
per l’entrada en vigor de la Llei 4/2007, de 9 
de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del 
Sistema Universitari Valencià. Fins ara pertanyien 
al Consell Valencià d’Universitats anterior, els 
consellers Rafael Montero Gomis i Vicente Mira 
Franch, per la qual cosa va estimar convenient 
proposar els vocals socials assistents al Ple la 
renovació en aquesta representació.

Conforme amb la proposta del President, i en 
virtut del que disposa l’apartat f) de l’article 25, de 
la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, 
de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, 
els vocals socials assistents al Ple van acordar, per 
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unanimitat, designar a Rafael Montero Gomis i a 
Vicente Mira Franch representants en el Consell 
Valencià d’Universitats i Formació Superior.

DISTRIBUCIÓ, ENTRE ELS DEPARTAMENTS, DE LES 45 
BEQUES-COL·LABORACIÓ ASSIGNADES A LA UNIVERSITAT 
JAUME I PER AL CURS ACADÈMIC 2007/08

En virtut del que disposa l’article 8.2 de l’Ordre 
ECI/2007/2007, d’11 de juny (BOE número 
161, de 6 de juliol de 2007) i conforme amb la 
proposta adoptada el dia d’avui per la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, va acordar l’aprovació 
de distribució entre els departaments, de les 45 
beques-col·laboració per al curs 2007/08.

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RPT DEL PDI

El Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Profes-
sorat, Joan Serafí Bernat i Martí, va informar de 
la modifi cació de la relació de llocs de treball del 
PDI, en part motivada per les necessitats creades 
pel pròxim curs acadèmic 2007/08; va assenyalar 
que totes han sigut tractades en la Taula Nego-
ciadora i el Consell de Govern. El Ple del Consell, 
segons el que disposa l’art. 3.h) de l’esmentada 
Llei, es va donar per assabentat de l’informe so-
bre la modifi cació de llocs de treball del PDI, que 
va ser aprovada pel Consell de Govern en sessió 
número 10, del dia 1 de juny de 2007.

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS 
DEL TÍTOL DE MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

La proposta de modifi cació va ser aprovada pel 
Consell de Govern de la Universitat Jaume I el dia 
13 de juliol de 2007, i a la vista d’això, i en virtut del 
que disposa l’apartat l) de l’article 40 del Decret 
252/2003, de 19 de desembre, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Jaume I, el Ple del Consell va prendre 
coneixement i es va donar per informat.

APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ DE TERRE-
NYS PER AL NOU ACCÉS AL CAMPUS I ADQUISICIÓ PER 
COMPRA DE TERRENYS PER A COMPLETAR LES FASES 2 I 
3 D’AMPLIACIÓ DEL CAMPUS

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 
151 dels Estatuts de la Universitat (Decret 
252/2003, de 19 de desembre, del Consell de la 
Generalitat), el Ple del Consell Social, va aprovar, 
per unanimitat, el projecte d’expropiació de 
terrenys per al nou accés al campus.
Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 3.s) 
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 l’adquisició de terrenys 
per a completar les fases 2 i 3 d’ampliació del 
campus, d’acord amb l’oferta vinculant presentada 
per Emiliano Cabedo Gimeno per un import total 
de 826.549,54 €.

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVAT DE TER-
RENY DE LA UNIVERSITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’EQUIPAMENT DE TELECOMUNICACIONS

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, segons el que disposa l’article 3.s) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, i article 150.2 dels Estatuts de 
la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
252/2003, de 19 de desembre, del Consell de 
la Generalitat, el Ple del Consell va acordar, per 
unanimitat, autoritzar la concessió de l’ús privat 
de terrenys de la Universitat per a la instal·lació 
d’equipament de telecomunicacions, l’execució 
de la qual queda supeditada al compliment dels 
requisits tècnics i legals d’aplicació.

APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ D’INSTAL·LACIONS DE 
GAS NATURAL CEGAS, S.A.

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica., segons el que disposa l’article 3.s) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells 
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Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
i article 150.2 dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats per Decret 252/2003, de 19 
de desembre, del Consell de la Generalitat, el Ple 
del Consell va acordar, per unanimitat, ajornar la 
consideració d’aquesta adquisició, fi ns que no es 
compte amb els informes tècnics que acrediten 
l’abast de l’assumpció de responsabilitat per part 
de la Universitat, fonamentalment quant a la 
seguretat, així com l’estalvi real que suposaria, i 
les mesures de control, reposició i manteniment, 
en el moment de les quals tornarà a la Comissió 
Econòmica perquè puga formular la proposta 
corresponent.

INFORME D’AUDITORIA INTEGRAL DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006 EMÈS PER 
LA INTERVENCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

A la vista de tot això el Ple, per unanimitat, va 
acordar donar-se per assabentat de l’informe 
d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 
2006, l’informe d’auditoria operativa i l’informe 
d’auditoria de compliment, als efectes prevists 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 DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

El President, Rafael Benavent, va exposar que la 
legislació vigent determina que l’aprovació del 
pressupost de la Universitat requereix la celebració 
de dos Plens, un per a conèixer els criteris bàsics 
per a la seua elaboració i un altre per a procedir, 
a proposta del Consell de Govern, a l’aprovació 
del pressupost anual de la Universitat. Per això 
en l’ordre del dia fi guren els punts corresponents 
al coneixement dels criteris bàsics del pressupost 
per a l’exercici 2008.

Ple número 18, de 9 de novembre de 2007

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I ESTAT D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST

El Gerent va informar que la Comissió Econòmica 
ha analitzat les modifi cacions pressupostàries, 
números 18 a 28, aprovades pel Consell de 
Govern el 01/06/07; i les 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46 i 47, aprovades 
pel Consell de Govern el 13/07/07.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia d’avui, el 
Ple va prendre coneixement.

El Gerent va informar de l’acord adoptat per la 
Comissió Econòmica, en la sessió abans citada, 
en virtut del qual, es va proposar al Ple l’aprovació 
de les modifi cacions pressupostàries 39, 43 i 44 
aprovades pel Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2007.

Tenint en compte l’informe del Gerent i la proposta 
de la Comissió Econòmica en sessió celebrada 
el dia d’avui, el Ple va acordar, per unanimitat, 
aprovar les modifi cacions pressupostàries 39, 43 
i 44, conforme disposa l’art. 3.b) i q) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes.

Després de l’exposició efectuada pel Gerent, el 
Ple es va donar per 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 Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

Va comunicar que l’any que ve té lloc el VIII 
Centenari del Naixement del Rei Jaume I 
(Montpellier 1208 – València 1276), que dóna 
nom a la nostra Universitat, per la qual cosa 
va indicar que seria molt convenient i oportú 
celebrar l’any 2008, les Jornades de Presidents i 
Secretaris dels Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles, per la qual cosa en el punt 
número quatre de l’ordre del dia s’ha inclòs 
aquest tema que pareix molt interessant.
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Va recordar que el dia 21 de setembre es va 
celebrar l’acte acadèmic ofi cial d’obertura del 
curs 2007/08, amb assistència del conseller 
honorable Alejandro Font de Mora Turón, al qual 
van assistir els dos Vicepresidents, el Secretari 
i diversos Consellers; en l’acte, va pronunciar 
la lliçó inaugural el catedràtic Vicent Climent 
Jordà, sobre el tema «Un breu recorregut per 
l’òptica».

Així mateix va informar del Consell que el passat 
dia 26 de setembre va tindre lloc l’obertura del 
curs de la Universitat per a Majors, programa que 
està tenint un gran èxit i una gran repercussió social 
en la província de Castelló, a l’acte de la qual va 
assistir en la seua representació el Secretari del 
Consell José Muñoz.

El passat dia 16 d’octubre es va reunir el jurat 
del IX Premi d’Investigació del Consell Social, 
d’acord amb les bases reguladores, per a procedir 
a l’obertura dels sobres presentats, amb el resultat 
següent: modalitat Trajectòria Investigadora, 
candidatura que presenta el professor Agustín 
Escardino per la seua la trajectòria investigadora de 
l’ITC; modalitat Resultats I+D+i, es van presentar 
dues candidatures amb els títols «Composició i 
fonts del material particulat atmosfèric en la zona 
ceràmica de Castelló. Impacte de la introducció 
de les millors tècniques disponibles» i «Gender 
differences in Strategic and Risky Environments».

Va informar que el passat dia 19 d’octubre es va 
celebrar en l’Escola Tècnica d’Enginyers Industrials 
de la Universitat de Vigo, la Trobada Tècnica de 
Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles, en la qual va intervindre 
com a ponent el Secretari del Consell, José 
Muñoz, sobre el tema «Règim jurídic, organització 
i funcionament dels consells socials». Va assenyalar 
que aquesta ponència ha sigut publicada en la 
pàgina web de Secretaris de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Espanyoles.

Per a constància en acta va informar 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, 
la Secretaria General de la Universitat ha remés 

la relació d’acords adoptats, des de l’1 d’abril fi ns 
al 30 de juny de 2007, pel Consell de Govern i la 
relació de resolucions del Rector, dictades fi ns al 
5 de setembre de 2007, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques, la documentació de la 
qual s’ha distribuït.

Així mateix va indicar que junt amb la convocatòria 
del ple s’ha distribuït a tots els Consellers 
documentació sobre els convenis institucionals, 
segons informació del Consell de Govern número 
11 del dia 13/07/07 i Consell de Govern número 
12 del dia 03/10/2007.

Va informar que la Sindicatura de Greuges ha remés 
al Consell l’informe de la Sindicatura corresponent 
al curs 2006/07, que ha sigut distribuït a tots els 
Consellers i Conselleres; es compleix així el que 
disposa l’article 4t de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes.

Finalment, va tindre la satisfacció d’anunciar 
que, conforme amb la proposta efectuada, 
el pròxim dia 23 de novembre serà investit 
Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume 
I, l’eminent cardiòleg, mundialment reconegut, 
Valentín Fuster, un verdader mestre en la ciència 
de la medicina més avançada. Va informar 
que Valentín Fuster és President Científi c del 
CNIC, Director de l’Institut Cardiovascular de 
l’Hospital Mount Sinaí de Nova York i President 
ixent de la Federació Mundial del Cor, i que 
ha sigut Catedràtic de Medicina de l’Escola 
Mèdica Harvard a Boston. Va assenyalar que 
les seues investigacions sobre l’origen dels 
accidents cardiovasculars han contribuït a 
millorar la prevenció de l’infart, per la qual cosa 
se li va concedir el premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació l’any 1996.

INFORME DEL RECTOR

El Rector de la Universitat, Francisco Toledo Lobo, 
va informar el Consell sobre les noves titulacions 
i va assenyalar que el passat dia 30 d’octubre es 
va publicar el Reial Decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
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ensenyaments universitaris ofi cials, per la qual 
cosa a partir d’ara les universitats hauran de 
posar-se a treballar per a confi gurar el contingut 
de les noves titulacions. Va assenyalar que 
l’objectiu és aconseguir que durant el curs 
acadèmic 2009/10 comencen a funcionar les 
noves titulacions. Per a això la Universitat Jaume 
I inicia un procés complex que requereix la 
verifi cació de l’ANECA, i que implica sistemes 
de control de qualitat de les titulacions; però, 
es dóna la circumstància que la validació inicial 
és temporal, i que es requereixen acreditacions 
posteriors. Va indicar que desapareix la 
troncalitat, que el procediment passa per 
l’aprovació del Consell de Govern i la intervenció 
preceptiva del Consell Social. Va informar que 
la Universitat Jaume I afrontarà aquest procés 
de forma global, la qual cosa suposa un treball 
intens i apassionant per a aconseguir que els 
plans d’estudi puguen remetre’s a verifi cació al 
febrer de 2009.

En segon lloc, el Rector es va referir a la 
problemàtica pressupostària i va informar que, 
pel que fa a les inversions, es va aconseguir un 
acord en la reunió mantinguda el dilluns dia 5 de 
novembre en la Conselleria d’Educació perquè 
a partir de 2009, i en un horitzó de cinc anys, es 
vagen pressupostant les partides corresponents, 
i va considerar positiva la pròrroga del pla que ha 
estat vigent fi ns al 2007, per a l’exercici 2008.

Finalment el Rector va informar el Consell sobre 
l’excel·lent lloc aconseguit per la Universitat 
Jaume I en matèria d’investigació, publicat 
per un prestigiós observador independent, fet 
que constitueix una molt bona notícia per a la 
comunitat universitària.

El Rector va dir que a més de l’informe preceptiu 
i vinculant que correspon al Consell Social, 
amb caràcter previ a l’aprovació de les noves 
titulacions per la Generalitat, el Consell Social 
participarà amb la designació de representants 
en les comissions d’estudi.

El President del Consell Social va informar 
que també la Fundació Universitat-Empresa 
queda molt ben classifi cada en les publicacions 
efectuades per observadors independents, i va 
manifestar que seria desitjable arreplegar totes 
aquestes classifi cacions en una publicació que 
les divulgue per a un millor coneixement.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ DE 
LES JORNADES DE PRESIDENTS I SECRETARIS DELS 
CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 
ESPANYOLES

El President del Consell Social, Rafael Benavent, 
exposa que, l’any que ve 2008, se celebrarà 
el VIII Centenari del Naixement del Rei Jaume 
I (Montpellier 1208 – València 1276), que 
dóna nom a la nostra Universitat, per la qual 
cosa creu oportú proposar al Ple del Consell la 
celebració, en aqueix any, de les Jornades de 
Presidents i Secretaris dels Consells Socials de 
les Universitats Públiques Espanyoles. 

Va assenyalar que es tracta d’unes Jornades 
d’àmbit nacional que es convoquen amb una 
periodicitat de dos a l’any i que la nostra Universitat 
encara no ha organitzat, i en les quals se celebren 
conferències i taules redones sobre temes 
universitaris d’actualitat, i les reunions nacionals 
de Presidents i de Secretaris dels Consells Socials 
de les Universitats Públiques Espanyoles.

Va informar que, per a això, ha estimat pertinent 
constituir un Grup de Treball integrat pels 
Vicepresidents Rafael Montero i José Luis Breva, 
el Conseller Manuel González Cudilleiro i el 
Secretari del Consell José Muñoz, que actuaran 
davall la seua presidència, i amb la col·laboració 
del Rector; va assenyalar que ja ha celebrat una 
reunió preliminar el passat dia 16 d’octubre.

Vista la proposta del President, Rafael Benavent, 
el Ple del Consell va prendre coneixement i, per 
unanimitat, dóna la seua conformitat.
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CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 
DEL CONSELL SOCIAL PER A L’EXERCICI 2008

A la vista de tot això i d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
Social pren coneixement dels criteris bàsics per 
a l’elaboració del pressupost de l’exercici 2008 
del Consell Social, i determina la seua elaboració 
conforme a l’avanç de 29 d’octubre de 2007 i 
posterior remissió al Consell de Govern perquè 
siguen inclosos en els pressuposts de la Universitat, 
en els termes establits en l’article 22 de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes.

CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LA UNIVERSITAT PER A L’EXERCICI 2008

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social pren 
coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de l’exercici 2008 de la Universitat 
Jaume I, en els termes establits en l’article 3.a) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes.

INFORME PRECEPTIU SOBRE LA PROPOSTA DE MÀSTERS 
OFICIALS DE POSTGRAU CORRESPONENTS A LA CONVO-
CATÒRIA 2007 DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Vista la proposta del Consell de Govern 
adoptada en sessió número 13, celebrada el 
dia 31 d’octubre de 2007, i documentació 
acompanyada, i conforme amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement la Generalitat la implantació 
dels tres màsters ofi cials proposats pel Consell 
de Govern per a la convocatòria 2007 de la 
Conselleria d’Educació, en virtut del que disposa 
l’article 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, en la seua redacció 
modifi cada donada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, segons la relació que, com a annex, 
queda formant part integrant d’aquesta acta.

INFORME D’AUDITORIA INTEGRAL DE L’UJI, CORRESPO-
NENT A L’EXERCICI 2006, DE LA INTERVENCIÓ DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA

A la vista de tot això el Ple, per unanimitat, acorda 
prendre coneixement de l’informe d’auditoria 
de comptes anuals de l’exercici 2006, l’informe 
d’auditoria operativa i l’informe d’auditoria de 
compliment, als efectes prevists en l’article 3.u) i 
concordants, de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.

INFORME SOBRE L’EXERCICI DE CONTROL INTERN EN 
LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I, 
CORRESPONENT A L’ANY 2006

El Ple del Consell, conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, pren coneixement 
de l’informe del Servei de Control Intern 
corresponent a l’exercici 2006, en compliment de 
les disposicions de l’article 3.i) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, i 
article 40.2 dels Estatuts de la Universitat, aprovats 
per Decret 252/2003, de 19 de desembre.

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DEL PDI

El Ple del Consell, segons el que disposa l’art. 3.h) 
de l’esmentada Llei, es dóna per assabentat de 
l’informe sobre la modifi cació de llocs de treball 
del PDI, que va ser aprovada pel Consell de Go-
vern en sessió número 13, del dia 31 d’octubre 
de 2007. S’acompanya la referida relació com a 
annex a aquesta acta.

MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANIFICACIÓ PLURI-
ANUAL D’INVERSIONS, I DE LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 
DEL SISTEMA DE DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L’UJI

Després de l’exposició efectuada, i tenint en 
compte la proposta aprovada pel Consell de 
Govern, en sessió número 13, de 31 d’octubre 
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del 2007, conforme amb la proposta de la Co-
missió Econòmica, i en virtut del que disposa 
l’article 3.d) de la Llei 2/2003, de 28 gener, de 
la Generalitat, de Consells Socials de les Universi-
tats Públiques Valencianes, el Ple del Consell, per 
unanimitat, acorda aprovar la modifi cació del Pla 
Plurianual d’Inversions segons el detall que es re-
fl ecteix en els quadros següents.

La Comissió Econòmica ha acordat, per unanimi-
tat, proposar al Ple, les motivacions per a iniciar 
un procés de revisió i actualització del Sistema 
de Direcció Estratègica, que permetrà la seua 
adaptació al nou escenari de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, la pròpia evolució de la 
Universitat després de set anys d’aplicació del 
sistema inicial, i a les noves exigències de l’Espai 
Europeu d’Investigació, en els termes consider-
ats pel Consell de Govern en sessió número 13, 
de 31 d’octubre de 2007. 

A la vista de l’exposició efectuada, el Ple del 
Consell presa coneixement.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADQUISICIÓ D’INSTAL·LA-
CIONS A GAS NATURAL CEGAS, S.A.

El President del Consell Social, Rafael Benavent, 
estima que s’ha de demanar un informe a un 
consultor extern especialitzat en totes aquestes 
qüestions, proposta que és recolzada pel Rector, 
Francisco Toledo; a més, s’estima procedent ob-
rir negociacions amb la companyia respecte del 
comptador únic.

Tenint en compte el debat que ha hagut, el Ple 
del Consell, per unanimitat, estima pertinent, 
abans d’adoptar un acord defi nitiu sobre aquest 
punt, que es procedisca a sol·licitar un informe 
tècnic a un consultor extern especialitzat i que 
s’òbriguen negociacions amb la companyia Ce-
gas S.A. per a la instal·lació d’un comptador únic. 
Després d’aquestes actuacions, i amb els ele-
ments de juí que aporten, el Consell procedirà 

a adoptar l’acord sobre l’adquisició o no de la 
instal·lació proposada.

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I ESTAT D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2007

El Gerent va informar que la Comissió Econòmica 
ha analitzat les modifi cacions pressupostàries 49, 
53, 57, 61 i 63, aprovades pel Consell de Govern 
el 03/10/07; les 65, 66, 69 i 70, aprovades pel 
Consell de Govern de 31/10/07; les 50 i 51, dic-
taminades pel Consell de Direcció el 14/09/07; 
les 58 i 59, dictaminades pel Consell de Direc-
ció el 25/09/07; la 60, aprovada pel Rector el 
02/10/07; la 64, aprovada pel Rector l’11/10/07; 
les 67 i 68, aprovades pel Rector el 22/10/07 i la 
70, aprovada pel Rector el 31/10/07.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia d’avui, el 
Ple va prendre coneixement.

El Gerent va informar de l’acord adoptat per 
la Comissió Econòmica, en la sessió abans 
citada, en virtut del qual, es va proposar al Ple 
l’aprovació de les modifi cacions pressupostàries 
48, 52, 56 i 62 aprovades pel Consell de Govern 
de 3 d’octubre de 2007; i la modifi cació pres-
supostària nombre 72 aprovada pel Consell de 
Govern el 31/10/07.

Tenint en compte l’informe del Gerent i la propos-
ta de la Comissió Econòmica en sessió celebrada 
el dia d’avui, el Ple va acordar, per unanimitat, apr-
ovar les modifi cacions pressupostàries 48, 52, 56, 
62 i 72, conforme disposa l’art. 3.b) i q) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes.

Després de l’exposició efectuada pel Gerent, el 
Ple es va donar per 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 Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes.



ACORDS I ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL DURANT 2007 27

INFORME DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

El President del Consell, Rafael Benavent, va 
informar que en el Ple celebrat el passat dia 9 
de novembre es van conèixer els criteris bàsics 
prevists per a l’elaboració del pressupost del 
Consell Social i de la Universitat. 

Va indicar que, en el Ple que celebrem avui, 
se sotmetrà a aprovació el pressupost de la 
Universitat, si es considera procedent.

Així mateix va informar que l’apartat 2 de l’art. 
14 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’Universitats, modifi cat per la Llei 4/2007, 
de 12 d’abril, determina que el Consell Social ha 
d’elaborar un Pla anual d’actuacions. En compli-
ment d’això se sotmetrà a la consideració, i apro-
vació si escau, del Pla d’actuacions del Consell 
Social per a l’any 2008, que recull les activitats 
més importants previstes per al referit any.

Va informar que els passats dies 22 i 23 de 
novembre es van celebrar en la Universitat de 
Còrdova les XXXI Jornades de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Espanyoles, amb 
assistència del Vicepresident del Consell José Luis 
Breva i del Secretari José Muñoz. En la reunió 
nacional de Presidents de Consells Socials es 
va anunciar que la celebració de les pròximes 
jornades tindrà lloc a la Universitat Jaume I durant 
els dies 29 i 30 de maig de 2008.

A aquest efecte, va assenyalar, que el passat dia 
26 de novembre es va reunir el Grup de Treball 
encarregat de preparar aquesta celebració, 
amb l’objecte d’anar perfi lant el programa, les 
actuacions preliminars necessàries i la possibilitat 
de comptar amb la col·laboració d’una empresa o 
servei d’esdeveniments.

Va exposar la necessitat iniciar contactes institu-
cionals amb l’Ajuntament de Castelló, la Diputació 
Provincial i la Conselleria d’Educació, per a dem-
anar la col·laboració necessària per a la celebració 
de les jornades.

En relació amb el IX Premi d’Investigació Consell 
Social, va informar que s’ha remés comunicació 
als avaluadors externs proposats pel Vicerectorat 
d’Investigació, i que se’ls ha concedit un termini 
que fi nalitza el pròxim dia 20 de desembre, 
perquè procedisquen a emetre les corresponents 
avaluacions que servisquen d’orientació al jurat 
del premi.

Per a constància en acta 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, 
la Secretaria General de la Universitat ha remés la 
relació d’acords adoptats des de l’1 de juliol fi ns al 
30 de setembre de 2007, pel Consell de Govern i 
la relació de resolucions del Rector, dictades fi ns al 
13 de novembre de 2007, de les quals es deriven 
obligacions econòmiques, la documentació de la 
qual s’ha distribuït.

Finalment va posar de manifest la gran satisfacció 
del Consell Social i de tota la comunitat universitària 
per la investidura del doctor Valentín Fuster com 
a Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume 
I. La lectio que va pronunciar va estar publicada 
en el web de la Universitat, i la seua exposició, 
que va ser molt ponderada per totes les persones 
assistents, va posar en relleu l’altura científi ca de 
l’investit. Va considerar oportú distribuir un CD 
amb la fi nalitat de poder conservar-la i escoltar-la 
amb el deteniment que mereix.

INFORME DEL RECTOR

El Rector de la Universitat, Francisco Toledo 
Lobo, va informar el Consell sobre la situació 
actual del Pla Plurianual de Finançament i de les 
conversacions mantingudes amb la Conselleria 
a aquest respecte. Així mateix es va referir al 
fi nançament del parc científi c i tecnològic i de les 
actuacions previstes per a l’exercici 2008.

A continuació va cedir la paraula a la Vicerectora 
d’Estudiants i Ocupació, Leonor Lapeña Barrachi-
na, perquè exposara un informe sobre els resultats 

Ple número 19, de 18 de desembre de 2007
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de matrícula del curs acadèmic 2007/08. La Vice-
rectora va detallar l’alumnat matriculat en primer 
curs per llocs de procedència, que ascendeix a un 
total de 1.563 alumnes, i va especifi car l’alumnat 
matriculat per centre i titulació i per sexe. Es va 
referir també al nombre d’alumnat matriculat se-
gons el país de procedència; i va destacar que 
l’alumnat procedent de Romania que ascendeix 
a un total de 148. Va analitzar l’evolució del nom-
bre d’alumnat matriculat des del curs acadèmic 
2002/03 al 2007/08, i fi nalment va puntualitzar 
les dades globals per a estudis de primer i segon 
cicle, doctorat i màsters ofi cials, i es va congrat-
ular de l’increment hi global hagut, ja que en el 
curs 2006/07 el nombre total va ser de 12.928 
alumnes i en el curs 2007/08 ha ascendit a 13.159 
matrícules.

La documentació corresponent a aquest informe 
es va distribuir a les persones assistents i, com a 
annex, queda formant part integrant d’aquesta acta.

A continuació el Rector va donar la paraula a 
la Vicerectora de Cooperació Internacional i 
Solidaritat, Eva Alcón Soler, perquè informara 
el Ple sobre la mobilitat de l’alumnat en el curs 
acadèmic 2006/07. La Vicerectora va exposar els 
detalls plasmats en una documentació distribuïda 
a totes les persones assistents, i va assenyalar 
fonamentalment les dades d’estudiantat ixent en 
el curs 2006/07, que va suposar un increment 
d’un 10% més que el curs anterior.

Es va referir que la duració mitjana de les estades 
de l’estudiantat en l’estranger també continua 
creixent i ha passat de set mesos en el curs 
2005/06 a 7,4 en el curs 2006/07; l’increment 
total de mesos d’estada és un 16% amb caràcter 
global. Va especifi car les dades de l’enquesta de 
satisfacció de l’alumnat usuari dels programes 
d’intercanvi, i va assenyalar detalladament el 
fi nançament de les beques per a l’estudiantat, i 
va posar en relleu el fet d’estar situat per damunt 
de la mitjana d’altres universitats. Va agrair el 
patrocini de diverses entitats per a fer possible 
aquest fi nançament.

Finalment la Vicerectora es va referir als nous con-
venis per a la convocatòria del curs 2006/07 i va 

destacar l’oferta espectacular de places dins del 
programa SICUE per a la Facultat de Ciències Ju-
rídiques i Econòmiques, que ha passat de les 10 ofer-
ides per al curs 2005/06, a 55 per al curs 2006/07.

El President, Rafael Benavent, va agrair a les 
Vicerectores els informes el Ple, que ofereixen 
dades molt interessants i una informació tan 
detallada i exhaustiva.

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

Després de l’exposició efectuada, el Ple del 
Consell, va prendre coneixement de les propostes 
de pressupost, per a l’exercici 2008, de les 
entitats següents: Fundació Universitat Jaume I-
Empresa; Fundació de la Comunitat Valenciana, 
Fundació General de la Universitat Jaume I; Parc 
Científi c Tecnològic Empresarial de la Universitat 
Jaume I, S.L.; Fundació Germà Colón; L’Àgora 
Universitària S.L., i Fundació Isonomia, complint 
les disposicions de l’art. 3.c) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I PER A L’EXERCICI 2008

En virtut del que disposa 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 Social, per unanimitat, va 
acordar aprovar el pressupost de la Universitat 
Jaume I per a l’exercici econòmic 2008, d’acord 
amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

A la vista de l’informe del Vicerector d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en Xarxa, tenint en compte 
que el Pla plurianual de plantilles del PAS 2006/08 
va ser aprovat pel Ple del Consell Social en sessió 
número 14, de data 9 de novembre de 2006, 
que aquest pla contempla les actualitzacions 
per a l’exercici 2008, recollide en l’annex del 
pressupost per a l’any 2008 aprovat, en virtut del 
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 Lloc de treball Servei/Departament GNE Nat. Req.
   Proposta

 Administratiu/a Servei Central C16E012 FAG 06
  Instrumentació
  Científi ca

 Tècnic Superior Comunicació i Servei de Comunicació A22E036 FAE 06, 13, 41
 Publicacions i Publicacions

 Tècnic Superior de Postgrau Centre d’Estudis de A22E036 FAG 06, 79
 i Formació Permanent Postgrau y Formació
  Contínua

 Tècnic Superior OCIE Ofi cina de Cooperació A22E036 FAE 06, 09
  Internacional i Educativa

 Tècnic/a mitjà/ana Servei Central de B20E020 FAE 06, 41
 de laboratori Instrumentació Científi ca

 Tècnic/a mitjà/ana de Qualitat Ofi cina de Promoció i B20E020 FAE 06, 41
  Evaluació de la Calitat

 Tècnic/a mitjà/ana d’Esports Servei d’Esports B20E033 FAE 06, 42

  

que disposa l’art. 3 f) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, dels Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, va acordar aprovar 

la proposta d’actualització de la relació de llocs 
de treball del PAS, establida en el referit Pla, i que 
consisteix en la creació dels llocs de treball que a 
continuació es relacionen:

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIONS DEL 
CONSELL SOCIAL DE L’UJI PER A L’ANY 2008

Conforme amb la proposta del President, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’art. 14 de 
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, modifi cat per la Llei 4/2007 de 12 
d’abril, el Ple, per unanimitat, va aprovar el Pla 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2008.

DESIGNACIÓ DE CONSELLER REPRESENTANT EN LA 
COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES 
TITULACIONS

El President del Consell, Rafael Benavent, posa 
de manifest que en el Ple celebrat el passat dia 9 
de novembre, el Rector va formular un oferiment 

perquè un conseller formara part de les comissions 
d’estudi que instrumentaran els plans de les noves 
titulacions, en representació del Consell Social.

A aquest efecte, va proposar al Ple la designació 
de José Luis Breva Ferrer, President de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris. El Ple del Consell, 
per unanimitat, va mostrar el seu acord amb el 
nomenament de José Luis Breva Ferrer perquè, 
en representació del Consell Social, forme part de 
les comissions d’estudi de les noves titulacions.

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El Vicepresident, Rafael Montero, va informar 
que la Comissió Econòmica ha analitzat les 
modifi cacions pressupostàries 73, 74, 75, 76, 77, 
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78, 79 i 80, aprovades pel Consell de Govern de 
data 19 de novembre; i les 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88 i 89, aprovades pel Consell de Govern de 
17 de desembre.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia d’avui, el 
Ple va quedar informat.

INCENTIUS PDI

El President cedeix la paraula a Rafael Montero, 
que informa que la Comissió Econòmica, celebrada 
anteriorment, ha sigut informada amb detall de les 
propostes sobre els complements retributius del 
PDI segons el sistema propi 2007 i segons el sistema 
autonòmic, i ha acordat per unanimitat, proposar 
al Ple l’aprovació de les referides propostes. 

El Ple del Consell Social va procedir, per unanimitat, 
a la seua aprovació.
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Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la sessió número 13, celebrada el 26 d’abril de 2007, per 
a tractar l’ordre del dia que a continuació es relaciona, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 12, celebrada el 19 de desembre 
de 2006.

2. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de les entitats dependents de la Universitat.
3. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I.
4. Informe de la fi scalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2005.
5. Modifi cacions pressupostàries.
6. Proposta sobre recursos de reposició sobre incentius del PDI.
7. Torn obert de paraules.

El dia 19 de juliol de 2007, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió número 14, per a 
tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 13, celebrada el 26 d’abril de 
2007.

2. Proposta d’aprovació, si escau, del projecte d’expropiació de terrenys per al nou accés al campus i 
adquisició per compra de terrenys per a completar les fases 2 i 3 d’ampliació del campus.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de la concessió de l’ús privat de terreny de la Universitat per a la 
instal·lació d’equipament de telecomunicacions.

4. Proposta d’aprovació, si escau, de l’adquisició d’instal·lacions a Gas Natural Cegas, S.A.
5. Informe d’auditoria integral de la Universitat Jaume I corresponent a l’exercici 2006 emès per la 

Intervenció de la Generalitat Valenciana.
6. Modifi cacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
7. Torn obert de paraules.

Comissió Econòmica
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Es van reunir novament els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió número 15, celebrada el 9 de novembre 
de 2007, per a tractar l’ordre del dia que a continuació es desenvolupa, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 14, celebrada el 19 de juliol de 
2007.

2. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social per a l’exercici 2008.
3. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat per a l’exercici 2008.
4. Informe d’auditoria integral de l’UJI, corresponent a l’exercici 2006, de la intervenció de la Generalitat 

Valenciana.
5. Informe sobre l’exercici del control intern de la gestió econòmica de la Universitat Jaume I, 

corresponent a l’any 2006.
6. Modifi cació, si escau, de la planifi cació plurianual d’inversions, i de la revisió i actualització del Sistema 

de Direcció Estratègica de l’UJI.
7. Proposta, si escau, d’aprovació de l’adquisició d’instal·lacions a Gas Natural Cegas, S.A.
8. Modifi cacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2007.
9. Torn obert de paraules.

El dia 18 de desembre de 2007, en la sessió número 16 els membres de la Comissió Econòmica van tractar l’ordre 
del dia que a continuació es relaciona:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 15, celebrada el 9 de novembre de 
2007.

2. 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.

3. Proposta d’aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat Jaume I, per a l’exercici 2008.
4. Modifi cacions pressupuestàries.
5. Incentivos PDI.
6. Torn obert de paraules.



DICTÀMENS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES AL LLARG DE 2007 33

Comissió  Assumptes Universitaris

El dia 17 de gener de 2007, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la sessió 
número 6, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 5, celebrada el 8 de novembre de 
2006.

2. Anàlisi dels resultats de l’enquesta sobre cursos postgrau.

3. Torn obert de paraules.

El dia 19 de juliol de 2007, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la sessió 
número 7, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 6, celebrada el 17 de gener de 
2007.

2. Distribució, entre els departaments, de les 45 beques-col·laboració assignades a la Universitat Jaume I 
per al curs acadèmic 2007/08.

3. Torn obert de paraules.

El dia 30 d’octubre de 2007, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris, en la sessió 
número 8, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 7, celebrada el 19 de juliol de 
2007.

2. Nous cursos de postgrau ofi cial en tràmit.

3. Contingut de l’informe del Consell Social en el procediment d’implantació d’ensenyaments ofi cials.

4. Torn obert de paraules.
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El 17 de gener de 2007 es reuneix el Jurat del Premi d’Investigació i després d’una àmplia deliberació i anàlisi dels 
treballs i de l’opinió dels assessors, el Jurat, per unanimitat dels seus components assistents, que es refereix la base 
7a) de les que regeixen aquest VIII Premi d’Investigació, acorda:

Primer: Concedir el VIII 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 Treball d’Investigació amb el títol: «Teoria qualitativa de 
representació de formes. Aplicació a la indústria» i amb el mateix lema, per la seua especial qualifi cació tècnica, 
originalitat i capacitat innovadora i de generació de riquesa en el desenvolupament econòmic i social de la 
província de Castelló. Obert el sobre que conté el lema, resulta ser la seua autora María Lidón Museros Cabedo, 
professora de la Universitat Jaume I. 
Igualment s’acorda la publicació del mencionat treball.

Segon: Concedir el VIII 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 I+D+i amb el títol: «Sensor d’humitat de la terra 
per al control del reg», per la seua capacitat innovadora dels resultats d’investigació, així com la seua originalitat 
i aplicabilitat pràctica, i per la seua repercussió econòmica, els autors de la qual són Juan Bisquert Mascarell, 
Germán García Belmonte i Francisco Fabregat Santiago, professors de la Universitat Jaume I.

En el termini màxim de tres mesos des de la notifi cació de la resolució del Jurat de concessió del premi, haurà de 
presentar-se un document no tècnic de caràcter divulgatiu, amb les característiques i els resultats més importants 
de la investigació practicada, per a la seua publicació, com determina la base desena de què regeixen aquesta 
modalitat del Premi d’Investigació.

En el moment de la concessió els premiats obtindran 5.000 €, mentre que els 5.000 € restants seran abonats 
després de l’acceptació, per part del Jurat, del document no tècnic de caràcter divulgatiu abans citat, d’acord amb 
el que estableix la base segona de què regeixen aquesta modalitat del Premi d’Investigació. La no admissió pel 
Jurat del referit document, per no respondre a les bases i a la capacitat de divulgació, o a la falta de presentació 
en termini, suposarà la pèrdua del dret a percebre els 5.000 € restants de dotació econòmica, conforme disposa 
la base 10 de les que regeixen aquesta modalitat del premi.

El dia 23 de febrer de 2007, es va celebrar la festa del XVI Aniversari de Creació de la Universitat Jaume I. Durant 
l’acte ofi cial es va procedir a l’entrega per part de Rafael Benavent, del VIII Premi d’Investigació Consell Social en 
les seues dues modalitats Premi d’Investigació i Resultats I+D+i.

L’acte va estar presidit pel Rector, Francisco Toledo; el President del Consell Social, Rafael Benavent; el Director 
General d’Universitats i Formació Superior, José Esteban Capilla; l’Alcalde de l’Ajuntament de Castelló, Alberto 
Fabra; el Vicerector de Política Científi ca i Tecnològica, Vicente Orts; la Vicerectora d’Estudiants i Ocupació, 
Leonor Lapeña; la Secretària General de l’UJI, María Victoria Petit i el Vicerector d’Infraestructures i Personal 
d’Administració i Serveis, Vicente Cervera. 
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Moment de la lectura, de l’acta de concessió del VIII Premi d’Investigació Consell Social

María Lidón Museros rep el Premi d’Investigació Consell Social en a modalitat de Premi d’Investigació

Després de la lectura, per part de Secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de l’acta de concessió del 
VIII Premi d’Investigació Consell Social, el seu President, Rafael Benavent, va fer entrega del premi, en les dues 
modalitats abans citades.
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D. Juan Bisquert Mascarell, en el moment de recollir el Premi d’Investigació Consell Social,
en la modalitat de Resultats de I+D+i

Germán García Belmonte, després de rebre el Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat de I+D+i
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Francisco Fabregat Santiago, que rebia el Premi d’Investigació Consell Social,
en la modalitat de Resultats de I+D+i

El President del Consell Social, Rafael Benavent, i el Rector, Francisco Toledo,
junt amb els guanyadors del Premi d’Investigació Consell Social
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El dia 2 de maig va tindre lloc la presentació, a càrrec del President del Consell Social, Rafael Benavent i del Rector, 
Francisco Toledo, de les publicacions guardonades amb el VII Premi d’Investigació del Consell Social, en les dues 
modalitats. Modalitat Treball d’Investigació, obra premiada: «Capacitats directives i noves tecnologies en el sector 
turístic» de Fernando José Garrigós Simón i Yeamduan Narangajavana i en la modalitat resultats I+D+i, obra 
premiada: «Sistema industrial de múltiples vehicles autònoms guiats per làser» de Jorge Badenas i José Miguel 
Sanchiz Martí.
L’acte va comptar amb la presència del Vicepresident del Consell Social, José Luis Breva, i el Secretari del Consell 
Social, José Muñoz.

D’esquerra a dreta, Fernando José Garrigós, Rafael Benavent, Francisco Toledo, José Miguel Sanchiz i Jorge Badenas
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El dia 22 de gener el Vicepresident segon del Govern i Ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes, va impartir una 
conferència titulada «Productivitat i política econòmica», en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
El President del Consell Social, va compartir presidència amb el Rector, Francisco Toledo, el Delegat del Govern 
de la Comunitat Valenciana, Antonio Bernabé, l’Alcalde de Castelló, Alberto Fabra, el Subdelegat del Govern a 
Castelló, Juan María Calles, i el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Antonio Vico.

També van assistir Rafael Montero i José Luis Breva, Vicepresidents del Consell, el Secretari, José 
Muñoz, i els Consellers, Enrique Vicedo, Encarna Barragán, Manuel González Cudilleiro, i Vicente Mira.

El dia 14 de febrer de 2007, José Muñoz, Secretari del Consell Social va assistir, en representació del President a la 
conferència que, dins del seminari organitzat per la Càtedra INCREA, va impartir José Luis López Silanés, President 
de CLH, al mateix temps que President del Consell Social de la Universitat de la Rioja, amb el títol «Expectatives de 
l’empresa per a incentivar la innovació».

El dia 27 de febrer amb l’assistència del President i del Secretari del Consell Social, Rafael Benavent i José Muñoz, 
es va inaugurar la Llotja del Cànem, seu de la ciutat de la Universitat Jaume I.

La taula presidencial en un moment de l’exposició del Ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes.
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La Llotja del Cànem està dissenyada com un lloc polifuncional amb una diversitat d’usos culturals i educatius.

Rafael Benavent, President del Consell Social, en la seua intervenció durant la inauguració de la Llotja del Cànem

El dia 22 de març, el Secretari del Consell Social José Muñoz va assistir a la celebració de l’acte d’adhesió del 
Projecte Cultural de Castelló, S.A., com a nova entitat patró de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa. Vicente 
Farnós, Director Executiu, va subscriure l’acta d’adhesió junt amb el President del Consell Social i de la FUE-
UJI, Rafael Benavent i Margarita Porcar, Vicerectora de Cultura, davant de la notària de Castelló, Lourdes Frías.

El President del Consell Social, Rafael Benavent, Vicente Farnós, Director Executiu de Projecte Cultural de Castelló
 i Margarita Porcar, Vicerectora de Cultura de l’UJI i Dª Lourdes Frías, Notària de Castelló.
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Posteriorment va tindre lloc en la sala d’actes del Centre de Postgrau i Consell Social, l’entrega de diplomes del VI 
Curs de Creació d’Empreses. L’acte va ser presidit per Rafael Benavent, President del Consell Social i de la FUE-UJI 
junt amb Leonor Lapeña, Vicerectora d’Estudis i Ocupació, i Thierry Casillas, responsable de programes de l’EOI 
de Madrid; Vicente Botella, Director Territorial Obra Social de la CAM i Juan Manuel Soler, Director del curs de 
Creació d’empreses i desenvolupament de PIMES.

El dia 26 d’abril amb l’assistència del President del Consell Social, Rafael Benavent, el Secretari d’aquest, José 
Muñoz, el Rector de l’UJI, Francisco Toledo, l’Alcalde d’Orpesa, Rafael Albert i la Notària, Lourdes Frías, es va 
celebrar l’acte d’adhesió de l’Ajuntament d’Orpesa com a nou patró de la Fundació Universitat-Empresa.

El dia 3 de maig va tindre lloc l’entrega del premi Empresa de l’any del periòdic Mediterráneo. Van assistir el 
President del Consell Social, Rafael Benavent, que forma part del Jurat Principal i el Secretari, José Muñoz, que 
forma part del Jurat Tècnic.

L’acte va comptar amb l’assistència del 
President de la Generalitat, Francisco 
Camps, i el Ministre d’Administracions 
Públiques, Jordi Sevilla.

El dia 7 de maig es va celebrar l’entrega 
de premis de les Olimpíades de Física, 
Química, Matemàtiques, Biologia i 
Economia en el Centre de Postgrau i 
Formació Continuada, amb l’assistència 
del president del Consell Social. 

El dia 9 de maig va tindre lloc l’obertura de la X Edició del Congrés de Turisme, Universitat i Empresa organitzat 
per la Fundació Universitat-Empresa, la Diputació de Castelló i l’Agència Valenciana de Turisme, amb el títol 
Convencions, congressos i incentius. El congrés es va centrar en els moviments econòmics produïts arran de les 
visites d’aquest tipus d’esdeveniments, que s’han convertit en una important eina de dinamització socioeconòmica. 
A l’obertura van assistir el President i el Secretari del Consell Social.
Posteriorment, a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals es va procedir a l’entrega de diplomes 
als titulats en Enginyeria Industrial, a càrrec del President del Consell Social i el Rector. L’acte també va comptar 
amb la presència del Secretari del Consell.

Rafael Benavent, Francisco Toledo i Alberto Fabra
amb els premiats de les Olimpídes de Secundària.
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El dia 17 de maig de 2007, es va celebrar una taula redona a la seu de l’UJI a Castelló, la Llotja del Cànem, per a 
demanar Ciències de la Salut en l’UJI, organitzada per la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume 
I (SAUJI). En aquesta reunió va intervindre, entre altres, el Conseller Víctor Llorente, en qualitat de President del 
Col·legi Ofi cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs.

El Secretari, José Muñoz, va assistir el 18 de maig de 2007, com a part de la presidència, en representació del 
President del Consell Social, Rafael Benavent, a la jornada inaugural de la Càtedra de Microcrèdits Muhammad 
Yunus, en la qual el director del Programa internacional del Grameen Bank, Nazrul Chowdhury va impartir una 
conferència que va abordar l’experiència i activitats d’aquesta entitat de Bangla Desh. El Premi Nobel de la Pau 
i Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume I, Muhammad Yunus, va crear els microcrèdits, la iniciativa dels 
quals té com a objectiu la millora de la situació de les persones apartades socialment i fi nancerament a través de 
la concessió de microcrèdits socials.

Rafael Benavent i Francisco Toledo amb els premiats de les Olimpíades Industrial.
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El dia 25 de maig el Secretari del Consell, José Muñoz, va assistir en representació de Rafael Benavent, President 
del Consell Social, a una trobada amb experts de l’OCDE.

El dia 28 de maig el President del Consell Social va assistir a l’acte d’inauguració del V Congrés Internacional sobre 
Isòtops que, organitzat per la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València, es va celebrar a l’hotel 
termes marines El Palasiet de Benicàssim del 28 de maig a l’1 de juny de 2007. Aquest congrés té caràcter biennal, 
i les anteriors edicions es van celebrar a França, Polònia, Suècia i Anglaterra.
Entre els prestigiosos científi cs internacionals que van participar en el congrés cal citar el premi Nobel de Química 
Rudolph. A. Marcus que va ser l’encarregat d’impartir la primera sessió d’aquest V Congrés sobre Isòtops, editors 
de revistes científi ques internacionals com la Journal of American Chemical Society americana, la revista alemanya 
Angewandte Chemie, la britànica Journal of Chemical Communications, etc.

D’esquerra a dreta: José Muñoz, Secretari del Consell Social, Merche Farré, representant de La Caixa (patrocinador), Eva Alcón, 
Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat, Carmen Dolz, Directora General de Cooperació,

Nazrul Chowdhury, Director del Programa Internacional Grameen Bank i Miguel Ginés, Director de la Càtedra.
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El dia 5 de juny, Rafael Benavent, President del Consell Social, va participar en la presidència de l’acte de 
reconeixement als cooperadors en pràctiques de l’UJI que, organitzat per la Universitat Jaume I, a través de l’Àrea 
d’Inserció Professional de l’Ofi cina de Cooperació Internacional i Educativa (OCIE), va comptar amb la presència 
de més de 170 empreses i institucions col·laboradores.

D’esquerra a dreta Rafael Benavent, President del Consell Social, Francisco Tomás, Rector de la Universitat de Valencia, 
Francisco Toledo, Rector de la Universitat Jaume I i Vicente Moliner, PDI UJI

Imatge de l’acte de reconeixement als cooperadors en pràctiques de la Universitat Jaume I
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El dia 7 de juny, José Muñoz va assistir a una reunió de Secretaris dels Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, per a tractar temes d’interès sobre la Reforma de la LOU.

El dia 8 de juny, prèvia invitació del Conseller Víctor Llorente, President del Col·legi Ofi cial de Dentistes de Castelló, 
el Secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a la inauguració de la nova seu del Col·legi Ofi cial de Dentistes de 
Castelló, en aquest acte va impartir una conferència Alfonso Villa Vigil, Catedràtic d’Estomatologia de la Facultat 
d’Oviedo i President del Consell General de Dentistes d’Espanya.

El dia 14 de juny la Universitat per a Majors de la Jaume I va clausurar el curs 2006/07. La lliçó de clausura va ser 
impartida per la Catedràtica de Literatura Espanyola de la Universitat de Barcelona, Rosa Navarro Durán, amb el 
títol «El Quixot seguint els passos de Tirant lo Blanch».
A aquest acte va assistir José Muñoz, Secretari del Consell Social.

El dia 27 de juny, José Muñoz, Secretari del Consell Social, va assistir representant l’UJI a la reunió comissió 
Programa de formació a la carta, convocada per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.

El dia 10 de juliol, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir en representació del Consell a la Jornada 
d’Inauguració del curs Ocupació, innovació i noves titulacions universitàries. A aquest curs van assistir els Secretaris 
dels Consells Socials de les Universitats de Vigo, Castella la Manxa, Extremadura, i Valladolid, així com el President 
del Consell Social de la Universitat d’Extremadura i el Vicepresident del Consell Social de la Universitat de Vigo. 
Després de la jornada inaugural del curs, José Muñoz, Secretari del Consell Social de l’UJI, va mantindre una 
reunió de treball amb ells.

Presidència de la jornada d’inauguració Alguns dels assistents a la jornada
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El dia 21 de setembre, es va celebrar l’acte acadèmic d’obertura del curs 2007-08, que va comptar amb la presència 
del Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora.

El dia 26 de setembre, es va celebrar l’acte acadèmic d’obertura del curs 2007/08 de la Universitat per a Majors; 
va formar part de la presidència, en representació del President del Consell Social, el Secretari d’aquest, José 
Muñoz Castillo.

Intervenció de la Secretària General en el momento de la lectura de la Memoria de la UJI

D’esquerra a dreta: Salvador Cabedo, Director de la Universitat per a Majors; Leonor Lapeña, Vicerectora d’Estudiants i 
Ocupació; José Muñoz, Secretari del Consell Social i Domingo García Marzá, Catedràtic de la Universitat Jaume I ,

que va impartir la lliçó inaugural. 
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El dia 19 d’octubre, es va celebrar la Trobada Tècnica de Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles, a l’Escola Tècnica d’Enginyers Industrials de la Universitat de Vigo, en la qual van actuar com a ponents 
José Muñoz, Secretari del Consell Social de la Universitat Jaume I, i Tomás Prieto, secretari del Consell Social de 
la Universitat de Burgos, sobre el Règim Jurídic, Organització i Funcionament dels Consells sScials, amb especial 
referència al procediment col·legial.

El dia 5 de novembre es va reunir la Mesa de Contractació per a la recepció d’ofertes de l’edifi ci central del parc 
científi c. Va assistir el President del Consell Social.

Els dies 22 i 23 de novembre de 2007 es van celebrar a Còrdova les XXXI Jornades de Presidents i Secretaris de les 
Universitats Públiques Espanyoles. El nostre Consell Social va estar representat pel Vicepresident, José Luis Breva, 
i el Secretari, José Muñoz.
En la reunió de Presidents celebrada el divendres dia 23, el Secretari, José Muñoz, va notifi car a l’assemblea 
l’acord del Ple del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, de la celebració de les pròximes jornades 
de Presidents i Secretaris a Castelló, els dies 29 i 30 de maig de 2008.

José Muñoz, en un moment  de la seua intervenció Secretaris de Consells Socials assistents a la trobada
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A suggeriment del Consell Social, que de seguida va fer seva el Rector, el President del Consell, va iniciar les 
gestions oportunes per a que el Dr. Valentín Fuster accepatara aquesta investidura.

D. Rafael Benavent, President del Consell Social junt al Dr. Valentín Fuster

El dia 23 de novembre de 2007, es va celebrar el Solemne Acte de Investidura com a Doctor Honoris Causa per 
la Universitat Jaume I al Dr. Valentín Fuster, president científi c del CNIC, director de l’Institut Cardiovascular del 
Hospital Mount Sinai de Nova York i president ixent de la Federació Mundial del Cor.    
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Presidència de l’Acte

Primer pla del  Dr. Fuster

Com a contribució per les seues 
investigacions sobre l’origen dels 
accidents cardiovasculars, l’any 1996 
va rebre el premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació.

Ha rebut nombrosos premis 
d’investigació, entre els quals es 
poden destacar els atorgats per les 
quatre principals organitzacions de 
cardiologia:

l’Associació Americana de Cardiologia, el Col·legi Americà de Cardiologia, la Societat Europea de Cardiologia i la 
Societat Interamericana de Cardiologia.

Com a científi c és Doctor Honoris Causa de vint universitats i és autor de dos dels llibres de major prestigi dedicats 
a la cardiologia clínica i d’investigació i ha publicat més de 500 articles científi cs en revistes mèdiques d’àmbit 
internacional.
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Portada del Llibre Institucional del Consell Social. Any 2007
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El dia 18 de desembre de 2007, per tal de continuar donant a conèixer a la societat els tresors bibliogràfi cs de 
la nostra Universitat, tasca que va començar l’any passat, el Consell Social va celebrar una roda de premsa per a 
presentar la publicació El primer mapa del reino de Valencia 1568 – 1584, realitzat amb caràcter científi c, pels 
coautors Vicent García Edo i Albert Ventura Rius.

En l’acte, el President va indicar que entre les funcions que té assignades el Consell Social de la Universitat Jaume 
I, fi gura en lloc destacat el foment de la col·laboració entre la societat i la universitat, i en especial promoure les 
relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, en tots els casos per a un millor 
servei de la qualitat de l’activitat universitària.

Va assenyalar que, fi dels a aquesta vinculació amb l’entorn cultural castellonenc, ja l’any passat es va fer un pas 
important amb la materialització d’una publicació un tant especial, El Tesoro de la Remembrancia que donava a 
conèixer al món de la investigació i al gran públic en general, una selecció d’alguns dels més importants tresors 
bibliogràfi cs que la Universitat Jaume I ha reunit en els últims anys.

De la bona acollida d’aquell volum deriva la realització d’aquest segon, dedicat amb caràcter monogràfi c a la 
presentació en societat d’un estudi sobre el primer mapa de l’antic regne de València realitzat amb caràcter 
científi c en la segona meitat del segle XVI. Confeccionat pel gran geògraf i matemàtic valencià Jerónimo Muñoz a 
partir d’uns viatges realitzats amb aquest motiu per tota la geografi a valenciana, va donar també lloc a la redacció 
d’una extensa memòria del seu treball, que va titular Descripción del Reyno de Valencia. 

D’esquerra a dreta: Albert Ventura i Vicent García, coautors del llibre; Rafael Benavent, President del Consell Social
i Francisco Toledo, Rector de l’UJI, en l’acta de presentació
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El dibuix manuscrit que va dur a terme es va perdre amb el pas dels temps, però abans que això succeïra va ser 
portat a la impremta a Anvers, amb importants modifi cacions, l’any 1584, pel cèlebre impressor fl amenc Abraham 
Ortelius, qui en els anys successius en va realitzar diverses edicions. 

Mapa del reino de Valencia de Abraham Ortelius. Primera edició, 1584.
Col·lecció Albert Ventura. Sèrie Bellaguarda. Les Alqueries (Castelló)

La Universitat Jaume I conserva entre els seus fons un exemplar original d’una d’aquestes antigues edicions, 
que ja es va donar a conèixer en la publicació anteriorment citada, i era procedent ara, donada la importància 
d’aquesta interessant imatge, dedicar-li una atenció especial amb aquest llibre institucional, que a més ha permès 
per primera vegada la reproducció d’alguns dels més importants i de vegades raríssims exemplars de la col·lecció 
de mapes del regne de València que formen la seua extensa col·lecció, no sols els eixits dels tallers d’Ortelius, 
sinó també la d’alguns realitzats al llarg del segle XVII per altres impressors holandesos, derivats directament de 
l’imprès original.
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REPRESENTANTS DESIGNATS PEL CONSELL SOCIAL

• CONSELL VALENCIÀ D’UNIVERSITATS 
 D. Rafael Benavent Adrián  President
 D. Rafael Montero Gomis Vicepresident
 D. Vicente Mira Franch Conseller
El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2007, va celebrar una reunió el dia 14 de setembre.

• CONSELL DE GOVERN 
 D. José Luis Breva Ferrer Vicepresident
 D. Vicente Mira Franch Conseller
 D. Enrique Vicedo Madrona  Conseller
Les reunions de Consell de Govern celebrades durant l’any 2007 han sigut:
 Nº 6:    02 de febrer Nº 7:    05 de març Nº 8:    04 d’abril
 Nº 9:    20 d’abril Nº 10:  01 de Juny Nº 11:  13 de juliol
 Nº 12:  03 d’octubre Nº 13:  31 d’octubre Nº 14:  19 de novembre
 Nº 15:  17 de desembre

• COMISSIÓ CONTROL PLA DE PENSIONS 
 D. Manuel González Cudilleiro Conseller
Aquesta Comissió durant l’any 2007, es va reunir els dies:
 8 de febrer; 24 d’abril; 3 de juliol i 20 de novembre

• COMISSIÓ D’ADJUDICACIÓ D’AJUDES SOCIALS 
 D. Víctor Llorente Illera Conseller
La Comissió d’Ajudes Socials durant l’any 2007 es va reunir els dies 29 de gener; 6 de març i 24 d’octubre.

• CONSELL ASSESSOR INSERCIÓ PROFESSIONAL 
 o D. Enrique Vicedo Madrona, Conseller
Es van celebrar dues reunions, una el 29 de gener i una altra el 10 de juliol.

• TAULA NEGOCIADORA 
 o D. Enrique Vicedo Madrona,  Conseller
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Els membres de la Taula Negociadora durant l’any 2007 es van reunir en les dates següents:
29 de gener  28 de febrer 30 de març 29 dabril 30 de maig 30 de juliol
28 de Setembre 24 d’octubre 29 de novembre 13 i 21 de desembre

• PROGRAMA DE FORMACIÓ A LA CARTA

 o D. Enrique Vicedo Madrona, Conseller
Es va mantindre una reunió el 7 de març de 2007.

• COMISIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I
 o D. Rafael Benavent Adrián President
 o D. José Muñoz Castillo Secretari
La Comisió Executiva es va reunir el dia 4 de Desembre

• PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I
 o D. Rafael Benavent Adrián President
 o D. José Luís Breva Ferrer Vicepresident
 o D. José Muñoz Castillo Secretari
El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 18 de desembre.

• PARC CIENTÍFIC

 o D. Rafael Benavent Adrián President
Van mantindre reunions els dies 27 de març i 27 de novembre de 2007

• GRUP DE TREBALL PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES DE PRESIDENTS I SECRETARIS DE CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLICAS ESPAÑOLAS.
 o D. Rafael Benavent Adrián President
 o D. José Luís Breva Ferrer Vicepresident
 o D. Rafael Montero Gomis Vicepresident
 o D. José Muñoz Castillo Secretari
 o D. Manuel González Cudilleiro Vocal
 Es van reunir el 16 d’octubre i 26 de novembre de 2007

• COMISSIONS D’ESTUDIO PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES TITULACIONS

 o D. José Luis Breva Ferrer Vicepresident
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El Consell Social, en la seua reunió del dia 9 de novembre de 2007, va tindre 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 2006:

Informe d’Auditoria de comptes anuals

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

1. Hem auditat els comptes anuals d’Universitat Jaume I de Castelló, que comprenen el balanç de situació 
al 31 de desembre de 2006, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta 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 justifi cativa 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 cada 
partida del balanç de situació, del compte del resultat econòmic i patrimonial i del quadro de 
fi nançament, a més de les xifres d’exercici 2006, les corresponents a l’exercici anterior. La nostra opinió 
es refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 2006. Amb data 1 de juny de 2006 emetem 
el nostre informe d’auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2005 en el qual expressem una 
opinió favorable.

3. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’exercici 2006 adjunts expressen, en tots els aspectes 
signifi catius, la imatge fi del del patrimoni i de la situació fi nancera de la Universitat Jaume I de 
Castelló a 31 de desembre de 2006, del resultat economicopatrimonial, de l’execució del pressupost 
i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat en aquesta i contenen la informació 
necessària i sufi cient 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
 Luis Caruana Font de Mora Juan Antonio García López
 Soci-Auditor de comptes VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
  CONTROL FINANCER
 15 de maig de 2007



57INFORMES SOBRE L’AUDITORIA DEL EXERCICI 2006

Informe dAuditoria Operativa

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

1. Hem auditat els comptes anuals d’Universitat Jaume I de Castelló que comprenen el balanç de situació 
al 31 de desembre de 2006 i el compte de resultats economicopatrimonial i l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, la formació 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 justifi cativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació 
global, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades; hem emès el nostre informe 
d’auditoria de comptes anuals respecte d’això amb data 15 de maig de 2007, en el qual expressem una 
opinió favorable.

2. En relació amb aquest examen hem dut a terme 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’efi ciència i efi càcia els procediments operatius, la gestió 
dels recursos i l’èxit dels objectius dels distints serveis, amb l’exposició, si és el cas, quan siga possible 
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 de 2006, i d’acord amb normes d’auditoria generalment acceptades, efectuem una 
revisió del sistema de control intern a fi  d’establir la seua fi abilitat i perquè ens servira de base per a la 
determinació de la naturalesa, programació i amplitud de les proves d’auditoria a 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 a fi  de 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’efi càcia de la gestió, en els procediments administratius i en les mesures de control 
intern.

 DELOITTE    INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
      GENERALITAT VALENCIANA

 Luis Caruana Font de Mora  Juan Antonio García López
 Soci-Auditor de comptes  VICEINTERVENTOR GENERAL
      D’AUDITORIES

 15 de maig de 2007



EL CONSELL SOCIAL EN PREMSA DURANT L’ANY 200758

El suport unànime del Consell Social a la petició de l’àrea de Ciències 
de la Salut centra la cobertura informativa durant 2007

L’activitat del Consell Social de la Universitat Jaume I s’ha vist refl ectida àmpliament durant l’any 2007 en la 
producció informativa dels mitjans de comunicació locals i autonòmics, especialment pel que fa a la seua petició 
i defensa d’una àrea de Ciències de la Salut per a l’UJI, la qual ha concitat, a més de l’interès dels informadors, el 
suport de la comunitat universitària i de les principals institucions i agents socials castellonencs.

Les primeres notícies sobre la labor del Consell Social apareixien a primers d’any amb la concessió dels premis 
d’Investigació del Consell Social en la seua octava edició, en les modalitats de Treball d’Investigació i Resultats 
I+D+i. Dels projectes guanyadors donaven informació diaris Mediterráneo, Las provincias i El Mundo, Castellón al 
Día. El robot d’aplicació a la producció ceràmica i el sensor d’humitat per a l’aprofi tament dels recursos hídrics van 
ocupar els titulars de diverses notícies publicades a fi nals de gener. Posteriorment, en el mes de maig, els premis del 
Consell Social tornaven a les pàgines d’informació de Levante de Castellón, aquesta vegada amb la presentació de 
les publicacions dels treballs guardonats en l’edició anterior. En el mes d’agost, amb la convocatòria de la novena 
edició d’aquest premi, van tornar a aparèixer notícies relacionades amb el Consell Social en El Mundo, Castellón al 
Día, el dia 23, i Las provincias, dos dies després.

Març i abril van ser mesos d’intensa producció informativa referent a la Universitat Jaume I. La creació de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir suscitava, a fi nals de març, la preocupació de l’equip de 
govern i dels membres del Consell Social de l’UJI per les possibles conseqüències sobre la possibilitat d’implantar 
l’àrea de Ciències de la Salut a Castelló. Les edicions del dia 23 de març de Levante de Castellón i El Mundo, 
Castellón al Día arreplegaven el posicionament del president del Consell Social, Rafael Benavent, i del Rector, 
Francisco Toledo, i el suport que aquests rebien de partits polítics i sindicats. L’edició castellonenca del diari El 
Mundo titulava en aquest sentit: Benavent dóna suport a Toledo en el seu rebuig de la Facultat de Medicina de 
València. El mes de març fi nalitzava amb la notícia de l’aprovació pel ple de l’Ajuntament de la capital d’una moció 
de suport al Consell Social en la seua petició dels estudis sanitaris per a la Universitat Jaume I. 

L’acord del Consell Social de donar suport a la creació de l’àrea de Ciències de la Salut va arribar fi nalment el 
26 d’abril i la premsa va informar complidament sobre el mateix. Las provincias, El Mundo, Castellón al Día, 
Mediterráneo, Levante de Castellón i El País donaven la notícia l’endemà. El titular triat per El País afi rmava: El 
Consell Social de la Jaume I reclama per unanimitat la Facultat de Medicina.

La informació sobre el Consell Social de l’UJI durant l’any 2007 fi nalitzava en el mes de desembre amb la notícia 
de la presentació del llibre El primer mapa del reino de Valencia, una obra de Vicent García Edo i Albert Ventura, 
editada pel màxim òrgan de representació social amb la intenció de «fomentar la col·laboració entre la societat i la 
Universitat». De la presentació van informar Levante de Castellón i Las provincias en les seues edicions del 19 de 
desembre.

Altres assumptes que van tindre el seu espai en la informació dels mitjans de comunicació van ser els desperfectes 
patits en l’edifi ci del Consell Social a causa del vendaval del mes de març i les obres d’emergència que es van 
realitzar per a esmenar-los, la reunió del Consell per a establir els criteris bàsics d’elaboració del pressupost de l’any 
2008 i la informació del rector als membres d’aquest òrgan de govern sobre els canvis anunciats pel Conseller 
d’Educació, Alejandro Font de Mora, sobre el projecte de la Universitat Internacional Valenciana.


