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5PreSentació del PreSident

Durant l’any 2008 l’activitat del Consell Social ha sigut intensa i 
ha estat orientada primordialment a procurar que el procés d’adaptació 
a l’espai europeu d’ensenyament superior tinga molt present la demanda 
real de la societat.

Per tal d’aprofundir i conèixer millor tota la problemàtica que 
acompanya aquest procés, el Consell Social ha promogut la celebració 
de les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Espanyoles durant els passats dies 29, 30 i 31 
de maig de 2008, amb un programa expressament dirigit a l’adaptació 
de titulacions i a la connexió amb el món empresarial, en les quals han 
participat 33 universitats.

En aquestes jornades, ponents de reconegut prestigi social, 
empresarial i acadèmic, van fer referència a l’oportunitat que aquest 
procés brinda per promoure amb major eficàcia les relacions entre la 
universitat i la societat.

D’altra banda, cal deixar constància que l’any 2008 es va formalitzar 
el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I per al finançament de despeses 
corrents i d’inversió. El Consell Social va prendre coneixement d’això en un ple extraordinari celebrat el dia 2 de 
juny de 2008, on va estimar que es tracta d’un camí d’enteniment que obri una nova etapa i que ofereix un horitzó de 
tranquil·litat pressupostària de molta importància per a la universitat.

En l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la festa de la universitat, en el XVII Aniversari de la seua creació, es 
va concedir el Premi d’Investigació Consell Social en la seua IX edició en la categoria Trajectòria Investigadora al Dr. 
Agustín Escardino Benlloch, professor emèrit adscrit al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I 
de Castelló i director honorífic perpetu de l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, per la seua dilatada i 
excel·lent labor investigadora, i la seua contribució al disseny i desenvolupament de productes innovadors. 

Amb motiu de la celebració del VIII Centenari del naixement del rei Jaume I, el Consell Social va publicar 
amb caràcter institucional L’Obra Legislativa del Rei Jaume I d’Aragó 1208-1276, l’autor de la qual és el professor 
d’Història del Dret, Dr. Vicent García Edo, i en la qual es recullen aspectes poc coneguts de l’actuació del monarca, 
que, sent generalment conegut com el Rei Conqueridor, també va dur a terme una labor legisladora especialment 
significativa per a la construcció dels seus regnes.

Durant l’any 2008 van prendre possessió com a vocals del Consell Social, José Antonio Herranz Martínez, 
president del Col·legi Oficial de Metges de Castelló, designat pels Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, i 
Nastra Ares Armero, representant dels estudiants de la Universitat Jaume I, triada pel Consell de Govern, als quals vaig 
tindre l’ocasió de donar la benvinguda en el seu moment. A ells i a tots els consellers, vull traslladar-los la meua gratitud 
pel seu interès en l’aportació dels punts de vista socials, que contribueixen al fet que la Universitat Jaume I continue 
sent un referent d’excel·lència en benefici de tota la societat.

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

Rector

raFael benavenT adrián

José Muñoz casTillo

Mª vicToria PeTiT lavall

Secretària General
anTonio MonTañana riera

Gerent

rosa Mª Grau GuMbau

Professorat
nasTra ares arMero

Estudiant
Mª José MorTe ruiz

PAS

PreSident:

Secretari:

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MeMbrets Nats:

represeNtaNts triats pel CoNsell de GoverN:
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alFonso Ferrada GóMez sebasTián Pla coloMina

Pablo baiGorri García

alberTo Fabra ParT

MiGuel ánGel MuleT Taló

luis Prades Perona

encarna barraGán briTo

CCOO
vicenTe Mira Franch

UGT
consTanTino calero vaquerizo

UGT

deSiGnatS Pel conSeller de cultura, educació i eSPort

deSiGnat Pel conSeller d’indÚStria, comerÇ i turiSme

deSiGnat Per l’aJuntament de caStelló

deSiGnat Per la diPutació ProVincial de caStelló

deSiGnatS Per leS orGanitZacionS SindicalS mÉS rePreSentatiVeS en l’ÀmBit de la 
comunitat Valenciana
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Juan barreda Miralles

José sos García 

José anTonio herranz MarTínez

raFael MonTero GoMis

Vicepresident
enrique vicedo Madrona

José luís breva Ferrer

Vicepresident

daniel Gozalbo bellés Juan José Monzonís MarTínez

Manuel González cudillero

deSiGnatS Per leS orGanitZacionS emPreSarialS mÉS rePreSentatiVeS en l’ÀmBit de 
la comunitat Valenciana

deSiGnatS Pel conSell de camBreS oFicialS de comerÇ, indÚStria i naVeGació de la 
comunitat Valenciana

deSiGnat Per elS col·leGiS ProFeSSionalS de la comunitat Valenciana

deSiGnatS Pel PreSident del conSell Social

deSiGnatS Per leS cortS ValencianeS
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COMISSIÓ ECONÒMICA:

President per Delegació: MONtErO GOMIS, rAfAEl

Vocals:

 fAbrA PArt, AlbErtO

 GrAu GuMbAu, rOSA MArIA

 MIrA frANCh, VICENtE 
 MONtAñANA rIErA, ANtONIO

 PlA COlOMINA, SEbAStIáN

 SOS GArCíA, JOSé

 VICEdO MAdrONA, ENrIquE

Secretari: MuñOz CAStIllO, JOSé

COMISSIÓ ASSuMPtES uNIVErSItArIS

President per delegació: brEVA fErrEr, JOSé luíS

Vocals:

 bAIGOrrI GArCíA, PAblO

 bArrAGáN brItO, ENCArNA

 GONzálEz CudIllEIrO, MANuEl

 MulEt tAlÓ, MIGuEl áNGEl

 PEtIt lAVAll, Mª VICtOrIA

 PrAdES PErONA, luíS

Secretari: MuñOz CAStIllO, JOSé
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CONSELL VALENCIÀ D’UNIVERSITATS

   bENAVENt AdrIáN, rAfAEl

   MIrA frANCh, VICENtE

   MONtErO GOMIS, rAfAEl

CONSELL DE GOVERN DE LA UJI

   brEVA fErrEr, JOSé luIS

   MIrA frANCh, VICENtE

   VICEdO MAdrONA, ENrIquE

COMISSIÓ GESTORA PLA DE PENSIONS UJI

   GONzálEz CudIllEIrO, MANuEl

COMISSIÓ ADJUDICACIÓ AJUDES SOCIALS UJI

   hErrANz MArtíNEz, JOSé ANtONIO

CONSELL ASSESOR INSERCIÓ PROFESSIONAL

   VICEdO MAdrONA, ENrIquE

MESA NEGOCIADORA UJI

   VICEdO MAdrONA, ENrIquE

GRUP DE TRABALL PROJECTES PARCS CIENTÍFICS EN LES UNIVERSITATS

   GONzálEz CudIllEIrO, MANuEl

CONSELL DE CALITAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I

   GONzálEz CudIllEIrO, MANuEl

   VICEdO MAdrONA, ENrIquE

PAtrONAt dE lA fuNdACIÓ dE lA COMuNItAt VAlENCIANA, fuNdACIÓ GENErAl dE 
lA uNIVErSItAt JAuME I

   bENAVENt AdrIáN, rAfAEl

   brEVA fErrEr, JOSé luíS

   MuñOz CAStIllO, JOSé
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Presa de Possessió de José antonio Herranz 
Martínez, vocal del consell social designat 
Per la Unió Professional de castelló.

El secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, llegeix l’Ordre de 10 de gener de 2008 
(DOCV núm. 5697, de 6 de febrer de 2008), de 
la Conselleria d’Educació, per la qual es disposa 
el cessament de  Víctor Llorente Illera, i s’anome·
na en substitució José Antonio Herranz Martínez, 
designat pels col·legis professionals de la Comu·
nitat Valenciana, amb conformitat al que disposa 
l’article 6 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universi·
tats públiques valencianes, que procedeix a jurar 
el seu càrrec de vocal en representació dels col·
legis professionals.

inforMe del President del consell social.

El president del Consell Social, Rafael Be·
navent, va donar la benvinguda a José Antonio 
Herranz Martínez, vocal designat pels col·legis 
professionals de la Comunitat Valenciana, en 
substitució del conseller Víctor Llorente Illera, i 
va manifestar que les seues aportacions en bene·
fici de la societat i de la comunitat universitària 
seran, amb tota seguretat, fructíferes per al Con·
sell Social.

El president reitera l’agraïment del Consell per 
la labor que ha realitzat Víctor Llorente Illera, que 
deixa el càrrec per haver cessat com a president 
del Col·legi Oficial de Dentistes.

Rafael Benavent va informar sobre la duració 
del mandat dels vocals de representació social, i 
el sistema de nomenament per part de la Conse·
lleria d’Educació.

Rafael Benavent va informar que el passat dia 
5 de març va assistir a la reunió del Comité Exe·
cutiu de la Conferència de Presidents de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, 
celebrada en la sala de juntes del Col·legi d’Engi·
nyers de Camins, Canals i Ports de Madrid, per 

Ple número 20, de 7 d’abril de 2008

tal de presentar el programa provisional de les 
Jornades de Presidents i Secretaris que se ce·
lebraran els pròxims dies 29, 30 i 31 de maig a 
Castelló. Va assenyalar que en el transcurs de la 
reunió va tindre ocasió d’aclarir les consultes for·
mulades, especificar els objectius que cal acon·
seguir, i comentar i rebre suggeriments sobre les 
diverses ponències. 

També va informar que el passat dia 3 d’abril, 
el secretari del Consell José Muñoz, va assistir a 
la reunió de la Trobada Tècnica Nacional de Se·
cretaris de Consells Socials, que es va celebrar en 
el Rectorat de la Universitat Politècnica de Ma·
drid, per donar compte, també, dels avanços de 
programació de les jornades esmentades.

Per tal que constara en acta, va informar el 
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 Universi·
tat ha remés la relació d’acords adoptats des de 
l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2007 pel 
Consell de Govern, i la relació de resolucions del 
rector, dictades fins al 7 de març de 2008, de les 
quals es deriven obligacions econòmiques, la do·
cumentació de la qual s’ha distribuït.

inforMe del rector.

Francisco Toledo va informar que el Consell 
de Govern ha aprovat les directrius per a la con·
figuració dels plans d’estudis de les noves titulaci·
ons, i, per tant, ha quedat obert en la universitat 
el procés d’adaptació a l’espai europeu d’ense·
nyament superior.

D’altra banda, va informar sobre l’estat actual 
de les conversacions amb la Conselleria per so·
lucionar els temes pendents de finançament, i es 
va referir expressament al Pla d’Inversions que 
afecta de manera important la Universitat Jaume 
I. Va indicar que s’està a l’espera d’una proposta 
concreta conjunta per solucionar la problemàti·
ca actual.
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aProvació, si escaU, de les bases del X PreMi 
d’investigació del consell social.

El Sr. Muñoz va informar que se sotmet a la 
consideració del Ple les bases i convocatòria de 
la X edició del Premi d’Investigació Consell Social 
a la Trajectòria Investigadora, i les bases de la I 
edició del Premi del Consell Social a l’Estudiantat 
Emprenedor.

El president va proposar al Ple l’aprovació de les 
bases del X Premi d’Investigació Consell Social a la 
Trajectòria Investigadora, així com les de la I edició 
del Premi del Consell Social a l’Estudiantat Empre·
nedor, incloent·hi la corresponent convocatòria.

I vistes les competències del Consell Social 
que es detallen a continuació:

1. Segons estableix l’Article 4.w de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de consells soci·
als de les universitats públiques valencia·
nes: “Estimular l’activitat investigadora de 
la universitat i, en especial, promoure aque-
lla vinculada als sectors productius del seu 
entorn, propiciant projectes d’investigació 
i desenvolupament compartits entre la uni-
versitat i les empreses o institucions”.

2. Segons assenyala l’article 4.x de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de consells soci·
als de les universitats públiques valencia·
nes: “Atorgar ajudes, premis, distincions o 
reconeixements dins de l’àmbit de les seues 
competències”.

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar les bases del X Premi d’Investigació 
Consell Social, modalitat Trajectòria Inves·
tigadora, dotat amb 10.000 euros, d’acord 
amb la proposta.

2. Aprovar les bases del I Premi d’Investigació 
Consell Social, modalitat Estudiantat Em·
prenedor, dotat amb 10.000 euros, d’acord 
amb la proposta.

El tenor literal de les bases del X Premi d’Inves·
tigació Consell Social, modalitat Trajectòria Inves·
tigadora és el següent:

El Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, amb el propòsit de fomentar la investi·
gació universitària en general, i especialment, en 
aquesta universitat, acorda convocar la X edició 
del Premi d’Investigació Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló. Trajectòria 
Investigadora.

Les bases d’aquest premi seran les següents:

1. El premi té com a objectiu reconéixer la tra·
jectòria científica en matèria d’investigació 
d’un professor/a, d’un grup d’investigació 
o d’un institut d’investigació de la Universi·
tat Jaume I, al llarg de la seua carrera.

2. Les candidatures podran ser presentades 
pels departaments o per un mínim de deu 
professors de la Universitat Jaume I mitjan·
çant un escrit dirigit al Consell Social i acom·
panyat d’una breu memòria en què es con·
signen els mèrits relacionats amb la trajectò·
ria científica i investigadora, sempre tenint 
present que es valorarà molt especialment:

a) La consecució de contractes d’investiga·
ció i l’exercici d’activitats amb empreses 
i institucions.

b) La duració de les col·laboracions amb 
empreses i institucions i la col·laboració 
vigent.

c) Les aportacions i els recursos obtinguts.

d) La repercussió social de la investigació i 
de la col·laboració.

e) La incidència de la trajectòria investiga·
dora en la innovació i l’originalitat.

3. El premi tindrà una dotació de deu mil eu·
ros i diploma.

4. El jurat donarà a conèixer la concessió del 
premi dins dels quatre mesos següents des 
de la data de finalització del termini d’ad·
missió de candidatures.

5. El termini d’admissió de candidatures que·
darà tancat el dia 15 d’octubre de 2008 a 
les 12 h, i es presentaran a la seu del Con·
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sell Social, ubicada a l’edifici del Consell 
Social i Postgrau, Campus Riu Sec.

6. El jurat estarà compost pel president del 
Consell Social; el rector de la Universitat 
Jaume I de Castelló; els dos vicepresidents 
del Consell Social de la Universitat Jaume 
I; la vicerectora d’Investigació; el president 
de la Confederació d’Empresaris de Caste·
lló i el president de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Castelló.

 El secretari del jurat serà el del Consell So·
cial.

 El jurat podrà demanar opinió sobre els 
treballs presentats a assessors o revisors, o 
sol·licitar l’avaluació a un comité extern de 
selecció.

7. El jurat es reserva la facultat d’interpretar 
aquestes bases i de declarar desert el pre·
mi. La seua decisió serà inapel·lable.

Castelló de la Plana, 7 d’abril de 2008.

El Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, amb el propòsit de fomentar la iniciativa 
empresarial i l’esperit emprenedor dels seus estu·
diants, acorda convocar la I edició del Premi del 
Consell Social a l’Estudiantat Emprenedor.

Les bases d’aquest premi seran les següents:

1) El premi està dirigit a tots els alumnes de 
la Universitat Jaume I que estiguen cursant 
els seus estudis o els hagen finalitzat en els 
cinc últims cursos acadèmics, i que hagen 
materialitzat un projecte de caràcter em·
presarial. La candidatura podrà ser indivi·
dual o col·lectiva.

2) El premi està dotat amb 10.000 euros.

3) Els criteris de valoració són els següents:

· Grau d’execució real del projecte de ca·
ràcter empresarial.

· Originalitat i caràcter innovador del pro·
jecte.

· Potenciació de l’autoocupació.
· Repercussió social, econòmica i industrial.

· Desenvolupament econòmic i social.
· Implicació real dels candidats en l’execu·

ció del projecte.
· Priorització dels projectes de base tecno·

lògica i utilització de les tecnologies de la 
informació i comunicació.

4) Els projectes empresarials hauran d’estar 
en situació d’aplicació efectiva el dia de la 
data de finalització del termini per a la pre·
sentació de candidatures al premi.

5) Presentació de candidatures: consistirà en 
la presentació d’una memòria, que haurà 
de tindre una extensió màxima de 10 pàgi·
nes i incloure els aspectes següents:

· Exposició de la iniciativa empresarial.

· Forma jurídica de l’empresa.

· Dades més significatius sobre infraestruc·
tures, recursos humans, producció i situa·
ció economicofinancera.

· Altres dades que faciliten la comprensió i 
valoració de la iniciativa empresarial.

S’acreditarà la condició d’estudiant o de ti·
tulat a la Universitat Jaume I, en els termes 
detallats en la base 1). En el cas de candida·
tures col·lectives o en consorci amb diver·
ses organitzacions (institucions, empreses, 
etc.), haurà de ressenyar·se exactament qui·
na és la participació dels candidats estudi·
ants o titulats.

6) La memòria es presentarà acompanyada 
per una sol·licitud en model oficial, a la Se·
cretaria del Consell Social, situada en la seu 
del Consell Social, ubicada a l’edifici del 
Consell Social i Postgrau, Campus del Riu 
Sec. El termini de presentació finalitzarà a 
les 12 hores del dia 15 d’octubre de 2008.

7) El resultat del concurs es donarà a conéixer 
dins dels quatre mesos següents a la data de 
finalització de presentació de candidatures.

8) El jurat estarà compost pel president del 
Consell Social; el rector de la Universitat 
Jaume I de Castelló; els dos vicepresidents 
del Consell Social de la Universitat Jaume 
I; la vicerectora d’Investigació; el vocal del 
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Consell Social designat pel conseller d’In·
dústria, Comerç i Turisme; el president de 
la Confederació d’Empresaris de Castelló. 
El secretari del jurat serà el del Consell Soci·
al. El jurat podrà demanar l’opinió d’asses·
sors externs o interns que crega oportú.

9) El jurat es reserva la facultat d’interpretar 
aquestes bases i de declarar desert el pre·
mi. La seua decisió serà inapel·lable.

10) Es garanteix la confidencialitat de les can·
didatures presentades. Les no premiades 
podran ser retirades en el termini d’un mes 
des de la concessió del premi.

Castelló de la Plana, 7 d’abril de 2008.

aProvació, si escaU, de la MeMòria del consell 
social corresPonent a l’any 2007.

S’aprova, per unanimitat, la Memòria del Con·
sell Social corresponent a l’any 2007 i s’aprova pro·
cedir a la seua publicació. La Memòria manté el 
disseny de la portada que va elaborar Amat Bellés 
per a la Memòria de 2004, i conté la presentació a 
càrrec del president, la composició del Consell So·
cial, la composició de les comissions informatives, 
la representació del Consell Social en consells i co·
missions, els assumptes tractats pel Consell Social 
durant l’any 2007, els dictàmens de les comissions 
informatives al llarg de 2007, el Premi d’Investi·
gació Consell Social, l’assistència a actes, el llibre 
institucional, les reunions de consells i comissions, 
l’informe d’auditoria de l’exercici 2006, i un resum 
de les notícies referents al Consell publicades en 
els mitjans de comunicació durant l’any 2007.

El conseller Manuel González Cudilleiro va 
proposar, i així es va acordar per unanimitat, 
que conste en acta la felicitació a la Secretaria 
del Consell i a tot el seu personal per la redacció 
d’aquesta Memòria.

aProvació, si escaU, de la PUblicació d’Un llibre 
institUcional.

El president del Consell Social, Rafael Bena·
vent, va exposar que, després de l’èxit aconseguit 

amb les publicacions institucionals El tesoro de 
la remembrancia i El Primer Mapa del Regne de 
València realitzades els anys 2006 i 2007, respec·
tivament, pareix oportú seguir en aquesta línia i 
preparar una nova publicació per a desembre de 
2008, que faça referència al rei Jaume I, el VIII 
centenari del qual estem celebrant. Va informar 
sobre la proposta del professor Vicent García 
Edo, que ofereix tres alternatives: 

1. Un facsímil de l’autobiografia del rei Jaume 
I, el famós Llibre dels Fets.

2. Reproducció i estudis d’alguns documents 
relatius al seu Regnat i vinculats al nostre 
entorn físic.

3. Elaboració d’una obra nova, inèdita, que 
continga aspectes poc o gens coneguts de 
l’activitat del rei Jaume I.

A proposta del president, el Ple del Consell So·
cial va aprovar, per unanimitat, realitzar la publi·
cació institucional sobre l’obra legislativa del rei 
Jaume I, a càrrec del professor Vicent García Edo, 
d’acord amb la tercera alternativa proposada.

noMenaMent d’Un rePresentant del consell en 
la coMissió d’adJUdicació d’aJUdes socials, en 
sUbstitUció de víctor llorente illera.

A proposta del president, el Consell Social de 
l’UJI, per unanimitat, acorda designar com a re·
presentant en la Comissió d’Adjudicació d’Ajudes 
Socials, José Antonio Herranz Martínez, designat 
pels col·legis professionals de la Comunitat Valen·
ciana, en substitució de Víctor Llorente Illera, que 
ha cessat com a vocal del Consell.

inforMe sobre el ProJecte esPaitec.

Francisco Negre Medall, director general 
d’ESPAITEC informa, per mitjà d’una presentació 
Powerpoint, sobre el Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume I, i especifica 
els conceptes bàsics, la definició, la forma jurídica 
i l’organigrama. Detalla dels serveis del parc i de 
les empreses que s’hi han instal·lat (Experimentia, 
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Mediciones y Corrosión, Xop Física, Cognitive Ro·
bots, Ntda Sofc, Uvicrom Invest, Innova Advance, 
i Recerca Agrícola).

També es va referir a les empreses interessades 
en el parc i al pla estratègic ESPAITEC 2008·2011, 
tot especificant un sistema de generació sosteni·
ble i els instruments necessaris per cobrir el GAP.

Finalment, es va referir al pla d’actuacions 2008, 
i en va detallar les actuacions més importants.

inforMe i aProvació, si escaU, de l’acord del 
consell de la generalitat Pel qUal se cedeiXen a 
la Universitat JaUMe i els edificis en qUè s’Ubica 
l’àrea JUridicoeconòMica de l’esMentada Univer-
sitat PerqUè sigUen destinats a fins ProPis de l’en-
senyaMent Universitari.

El rector de la universitat, Francisco Toledo, 
informa el Consell de l’acord del Consell de la 
Generalitat, adoptat en la reunió del dia 30 de no·
vembre de 2007 pel qual es cedeixen a la Univer·
sitat Jaume I de Castelló els edificis en què s’ubica 
l’àrea juridicoeconòmica perquè siguen destinats 
a fins propis d’ensenyament universitari.

Tenint en compte la proposta del Consell de 
Govern, en virtut del que disposa l’article 150.2 
del Decret 252/2003, de 19 de desembre, del 
Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els 
Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, i 
l’article 3 s) de la Llei 2/2003, de 28 de gener de 
consells socials de les universitat públiques valen·
cianes, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
acorda l’acceptació de la cessió dels edificis en 
què s’ubica l’àrea juridicoeconòmica de la Uni·
versitat Jaume I de Castelló perquè siguen des·
tinats a fins propis de l’ensenyament universitari, 
acordada pel Consell en la reunió del 30 de no·
vembre de 2007 i notificada a la universitat el 18 
de gener de 2008.

inforMe i aProvació, si escaU, de la Modificació 
dels estatUts de la fUndació isonoMia.

El rector, Francisco Toledo, informa sobre les 
modificacions proposades sobre els Estatuts de 
la Fundació Isonomia, tot ressaltant que es trac·

ta d’un canvi d’àmbit d’actuació, que converteix 
una fundació de la Comunitat Valenciana en una 
d’àmbit estatal.

Tenint en compte les dades de l’informe, així 
com les modificacions proposades per l’acord del 
Consell de Govern del 2 d’abril de 2008, i en vir·
tut del que disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, 
de la Generalitat, de consells socials de les univer·
sitat públiques valencianes, el Ple del Consell So·
cial, per unanimitat, acorda autoritzar la modifica·
ció dels Estatuts de la Fundació Isonomia d’acord 
amb la proposta formulada. Un exemplar dels Es·
tatuts amb les modificacions efectuades, formant 
part integrant, com anexe de la present Acta.

inforMe i aProvació, si escaU, de la constitUció 
de l’associació d’Universitats PúbliqUes valen-
cianes i aProvació dels estatUts.

El rector de la universitat, Francisco Toledo, ex·
posa que es tracta d’una associació sense ànim 
de lucre, formada per les universitat públiques 
valencianes i constituïda per un període indefinit, 
que té la finalitat de ser fòrum de coordinació i 
actuació col·legiada en la definició del sistema 
universitari valencià i negociació conjunta d’inte·
ressos comuns, així com en la promoció d’activi·
tats vinculades al desenvolupament de l’educació 
superior i la investigació universitària; també en la 
participació en processos d’elaboració de dispo·
sicions de caràcter general i establiment de bones 
pràctiques en els procediments universitaris.

Tenint en compte l’informe efectuat pel rector 
i l’acord del Consell de Govern del 2 d’abril de 
2008, i en virtut del que disposa l’article 4.l de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitat públiques valen·
cianes, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
acorda autoritzar la participació de la Universitat 
Jaume I en l’Associació d’Universitats Publiques 
Valencianes d’acord amb els Estatuts aportats.

aProvació, si escaU, de l’aUtorització Per a la 
ParticiPació de la Universitat JaUMe i en el caPi-
tal d’eMPreses.

El president de la Comissió Econòmica, Rafael 
Montero, informa que la Comissió Econòmica ha 



aSumPteS tractatS Pel conSell Social durant l’any 200816

analitzat la proposta del Consell de Govern rela·
tiva a la participació de la universitat en el capital 
social de la Mercantil Xop Física, S.L., de naturale·
sa de base tecnològica.

Indica que en la reunió de la Comissió Econò·
mica s’ha posat de manifest que els professors 
d’aquesta universitat, Francisco Fabregat Santia·
go i Juan Antonio Bisquert Mascarell, han gene·
rat, com a resultat de diversos projectes d’inves·
tigació, un sensor d’humitat aplicable a qualsevol 
tipus de sistema de reg o control de la quantitat 
d’aigua continguda en la terra, que ha donat lloc 
a la patent número 200102653·6 de l’Oficina Es·
panyola de Patents i Marques, propietat de la Uni·
versitat Jaume I, i de la qual els professors consten 
com a inventors junt amb una altra persona inves·
tigadora.

Així mateix, en l’esmentada reunió, s’ha in·
format que aquests professors van obtindre la 
concessió del VIII Premi d’Investigació del Con·
sell Social de la Universitat Jaume I per la idea 
de l’esmentat sensor, i que el Consell de Govern 
ha certificat la naturalesa de base tecnològica de 
l’empresa. 

Segons l’acord del Consell de Govern del 
2 d’abril de 2008, i la proposta de la Comissió 
Econòmica celebrada amb anterioritat, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda:

Autoritzar la participació de la Universitat Jau·
me I en el capital social de la Mercantil Xop Físi·
ca, S.L. amb una aportació dinerària de 61 par·
ticipacions socials a un valor nominal d’1 euro/
acció, en virtut del que disposa l’article 4 l de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitat públiques valen·
cianes, en el context del qual, i segons els antece·
dents de la proposta presentada en el marc del 
procés temporal de creació d’aquesta empresa 
de base tecnològica, s’haurà de considerar per 
l’òrgan competent, l’informe favorable del Con·
sell Social a què es refereix la Disposició addicio·
nal 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es reforma la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, sobre modificació 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incom·
patibilitats del personal al servei de les administra·
cions públiques.

inforMe de la creació de l’institUt interUnive-
sitari de geografia: HttP://www.UJi.es/organs/
vices/vPct.

El vicerector de Política Científica i Tecnològi·
ca, Vicente Orts, informa sobre aquesta proposta, 
tot indicant que prové de la Universitat d’Alacant, 
on es contempla una transformació d’un institut 
universitari en interuniversitari, però que, en el cas 
de l’UJI es tracta d’una creació, ja que no compta 
inicialment amb institut universitari.

El president del Consell, Rafael Benavent, asse·
nyala que es tracta d’una creació molt interessant, 
sobretot tenint en compte les hipòtesis de canvi 
climàtic que es plantegen.

A proposta del conseller Enrique Vicedo, el 
Ple acorda, per unanimitat, que conste en acta la 
felicitació a José Quereda i a tot el seu equip per 
la labor que el Laboratori de Clima duu a terme 
a la Universitat Jaume I, els mèrits del qual han 
merescut aquesta integració en l’institut interuni·
versitari.

Tenint en compte la documentació aportada, 
la previsió economicofinancera i d’utilització de 
recursos i de personal que s’hi reflecteix, així com 
la conveniència científica i la rellevància social i la 
proposta del Consell de Govern, el Ple del Con·
sell, per unanimitat, acorda emetre informe favo·
rable sobre la creació de l’Institut Interuniversitari 
de Geografia, segons el que disposa l’article 8.2 
redactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Modificacions PressUPostàries.

El vicepresident, Rafael Montero informa que 
aquestes modificacions han sigut ja tractades per 
la Comissió Econòmica celebrada amb anteriori·
tat. Exposa que la Comissió Econòmica ha ana·
litzat les modificacions pressupostàries número 
90, 91, 92, i 93, corresponents a l’exercici 2007 
i les número 2 i 3 de l’exercici 2008 aprovades 
pel Consell de Govern el 4 de febrer de 2008, 
número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de l’exercici 2008, 
aprovades pel Consell de Govern el 2 d’abril de 
2008.



aSumPteS tractatS Pel conSell Social durant l’any 2008 17

inforMe del President del consell social.

El president del Consell Social, Rafael Bena·
vent, va informar el Ple que correspon al Consell 
Social fomentar i donar suport a la col·laboració 
entre la societat i la universitat i, en aquest àmbit, 
li competeixen una sèrie d’atribucions en matè·
ria de qualitat de l’activitat universitària, incloses 
la docència i la investigació. Així es desprèn dels 
articles 2 apartats 1 i 2 i 4.i de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitat públiques valencianes, 
i de l’article 14 de la Llei orgànica d’universitats 
reformada.

Va comentar que, com és ben sabut, en l’àm·
bit europeu hi ha una preocupació general per la 
competitivitat de les universitats, ben patent en la 
Declaració de Bolonya i, molt especialment, en la 
Declaració de Lisboa.

També va exposar que les demandes de l’eco·
nomia i de la denominada “societat del coneixe·
ment” determinen el paper decisiu i cada vegada 
més important de la universitat en el desenvolu·
pament i benestar de la societat. La transferència 
de coneixement, la investigació, els avanços tec·
nològics, la innovació i l’excel·lència dels graduats 
i llicenciats són hui dia factors vitals per progressar 
en l’àmbit econòmic i social.

Va assenyalar que les notícies sobre l’educació 
espanyola que reflecteixen els mitjans de comu·
nicació no són positives. Es va referir al Programa 
per a l’Avaluació Internacional d’Alumnes (infor·
me PISA 2006) que recull xifres molt desfavora·
bles per al sistema educatiu, ja que Espanya ocu·
pa el lloc 32 en Matemàtiques, el 35 en Lectura i 
el 31 en Ciències. És especialment alarmant que 
el nivell de comprensió lectora dels estudiants es·
panyols de 15 anys ha descendit 20 punts en 3 
anys, segons aquest informe.

Va informar que molt recentment s’han publi·
cat diversos rànquings sobre l’ensenyament supe·
rior, en va citar alguns i va remarcar que el lloc 
que ocupen les universitats públiques espanyoles 
en els rànquings internacionals contrasta amb el 
que ocupen les escoles de negoci privades en els 
rànquings de postgrau.

El president va indicar que el Cercle d’Em·
presaris amb data 18 de desembre de 2007, ha 
donat a conéixer un interessant document titulat 
“Una universitat al servei de la societat”, on es re·
alitza una anàlisi detallada de la situació universi·
tària a Espanya, tot analitzant l’oferta universitària, 
els resultats i els problemes de fons de la universi·
tat Espanyola i posant en relleu que el procés de 
Bolonya ofereix una gran oportunitat, i en aquest 
sentit, també planteja una sèrie de propostes que 
incrementen l’eficàcia del sistema.

 Rafael Benavent va manifestar que el Consell 
Social, considerant tot això, ha de convertir·se en 
el fòrum de debat que avalue la percepció social 
de la qualitat real de les activitats universitàries te·
nint en compte factors com els següents:

· El grau d’ocupabilitat dels nostres titulats, 
l’adequació entre els llocs de treball obtin·
guts i els estudis realitzats, i el temps emprat 
per aconseguir la primera ocupació.

· Quantificació entre el cost d’un estudiant i 
el pagament que efectivament realitza. Va 
qualificar de molt interessant saber aquestes 
xifres, que han de ser objecte de divulgació 
social.

· Temps real emprat pels estudiants de la uni·
versitat per acabar els seus estudis i compa·
ració amb el temps establit en els respectius 
plans d’ordenació docent.

· Efectivitat real de les pràctiques en empresa.
· Rellevància social de la labor investigadora. 

Coneixement del nombre de patents regis·
trades i de la tendència que experimenten.

· Avaluació de la docència amb paràmetres 
realistes.

· Esperit emprenedor generat, amb dades re·
als sobre creació o participació en empreses 
per part d’universitaris.

Per tot això, va proposar al Ple del Consell un 
debat tranquil i seré orientat a conéixer l’impacte 
social de l’activitat universitària, del qual puguen 
sorgir propostes i mesures concretes destinades a 
un objectiu doble i complementari:

· Conèixer amb la màxima precisió possible 
quina percepció té la societat de la Univer·

Ple número 21, de 25 d’bril de 2008
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sitat Jaume I, de la qualitat dels seus titulats, 
de la rellevància dels seus projectes investi·
gadors i de l’adequació de les titulacions a 
la demanda social. Molt especialment, saber 
l’opinió dels ocupadors.

· Millorar la qualitat de la docència i de la in·
vestigació, tot instrumentant propostes, sug·
geriments i, si és el cas, mesures concretes 
que complementen les que estan implanta·
des ara i que les actualitzen i adeqüen a les 
demandes socials.

Va convidar els membres del Ple a obrir un de·
bat, que considera oportú i necessari.

Finalment, Rafael Benavent va proposar que, 
per acord entre el rector i el president del Con·
sell Social, es cree un grup de treball reduït que 
aporte idees perquè, dins del limitat marge de 
maniobra que la llei permet, es contrasten idees i 
mètodes que contribuïsquen a millorar la qualitat 
i la preparació dels estudiants.

A la vista de tot això, el Ple del Consell, per 
unanimitat, dóna la seua conformitat a la propos·
ta formulada pel president, Rafael Benavent.

inforMe del rector.

Francisco Toledo va informar sobre la proble·
màtica situació en què es troba el finançament 
de les universitats públiques valencianes, tot asse·
nyalant que encara no s’ha arribat a una proposta 
concreta. No obstant això, va indicar que proba·
blement, a curt termini, podrà donar a conèixer 
les mesures adoptades per fer front a la situació, 
moment en què serà oportú convocar un Consell 
Social extraordinari que, si escau, les aprove.

El rector va informar que s’està celebrant a 
Castelló la fase final del Campionat d’Espanya 
Universitari i que l’equip de futbol de l’UJI ha arri·
bat a la final amb bastants esperances.

Per últim, el rector va informar amb deteniment 
del nou mapa de titulacions, adaptat a l’espai eu·
ropeu d’ensenyament superior, aprovat pel Con·
sell de Govern celebrat el 24 d’abril i la documen·
tació del qual s’ha distribuït als consellers. Es va 

referir expressament a les 31 titulacions de grau, 
especificant les noves titulacions, les passarel·les 
horitzontals entre aquestes i les possibilitats de 
dobles titulacions.

Va assenyalar que, així, s’inicia el procés 
d’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament su·
perior, en el qual el Consell Social participarà a 
través de la Comissió Mixta Universitat·Societat i, 
posteriorment, al final del procediment.

aProvació, si escaU, dels coMPtes anUals de les 
entitats dePendents de la Universitat

Tenint en compte el document “Comptes Anu·
als 2007”, de la Fundació Universitat Empresa de 
la Universitat Jaume I de Castelló, adjunt a aquesta 
acta, i sense perjuí del que estableix respecte d’ai·
xò la legislació mercantil o una altra a què les dites 
entitats puguen estar sotmeses, i en virtut del que 
estableix l’art. 3.g de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de consells socials de les universitats publiques va·
lencianes, d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, l’apro·
vació dels Comptes Anuals 2007 de la Fundació 
Universitat Empresa de la Universitat Jaume I.

Tot seguit es consideren els comptes anuals de 
l’exercici 2007 corresponents a les següents enti·
tats dependents de la Universitat: l’Àgora Univer·
sitària, S.L.; Parc Científic Tecnològic Empresarial 
de la Universitat Jaume I, S.L.; Fundació Isonomia; 
Fundació de la Comunitat Valenciana; Fundació 
General de la Universitat Jaume I i Fundació Ger·
mà Colón Doménech, la proposta d’aprovació 
dels quals ha sigut acordada pel Consell de Go·
vern del dia 24 d’abril del 2008.

Tenint en compte el document “Comptes anu·
als exercici 2007” de la societat l’Àgora Università·
ria, S.L., que queda adjunt a la present acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil o 
una altra a què les dites entitats puguen estar sot·
meses, i en virtut del que estableix l’art. 3.g de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques valen·
cianes, conformement amb la proposta de la Co·
missió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2007 
de la societat l’Àgora Universitària, S.L.
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Tenint en compte el document “Comptes anu·
als exercici 2007”, de la societat Parc Científic 
Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, 
S.L., que queda adjunt a la present acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil 
o una altra a què les dites entitats puguen estar 
sotmeses, i en virtut del que estableix l’art. 3.g de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, conformement amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unani·
mitat, l’aprovació dels comptes anuals de l’exer·
cici 2007 de la societat Parc Científic Tecnològic 
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.

Tenint en compte el document “Comptes anu·
als abreujats exercici 2007”, de la Fundació Iso·
nomia, que queda adjunt a la present acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil 
o una altra a què les dites entitats puguen estar 
sotmeses, i en virtut del que estableix l’art. 3.g de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, conformement amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unani·
mitat, l’aprovació dels comptes anuals abreujats 
de l’exercici 2007 de la Fundació Isonomia.

Tenint en compte el document “Comptes anu·
als abreujats exercici 2007”, de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana, Fundació General de la 
Universitat Jaume I, que queda adjunt a la present 
acta, i sense perjudici del que estableix la legislació 
mercantil o una altra a què les dites entitats puguen 
estar sotmeses, i en virtut del que estableix l’art. 3.g 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generali·
tat, de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, conformement amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals abreujats de l’exer·
cici 2007 de la Fundació de la Comunitat Valencia·
na, Fundació General de la Universitat Jaume I.

Tenint en compte el document “Comptes 
anuals abreujats exercici 2007”, de la Fundació 
Germà Colón Doménech, que queda adjunt a la 
present acta, i sense perjudici del que estableix 
la legislació mercantil o una altra a què les dites 
entitats puguen estar sotmeses, i en virtut del que 
estableix l’art. 3.g de la Llei 2/2003, de 28 de ge·
ner, de la Generalitat, de consells socials de les 

universitats públiques valencianes, conformement 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals abreujats de l’exercici 2007 de la Fundació 
Germà Colón Doménech.

aProvació, si escaU, dels coMPtes anUals de la Uni-
versitat JaUMe i.

Els “Comptes anuals de 2007” comprenen ba·
lanç, compte del resultat economicopatrimonial, 
estat de liquidació del pressupost i memòria, i han 
sigut aprovats pel Consell de Govern en sessió de 
24 d’abril del 2008.

D’acord amb la proposta de la Comissió Eco·
nòmica, i en virtut del que disposa l’art. 3.e de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques va·
lencianes, el Ple del Consell acorda, per unanimi·
tat, aprovar els comptes corresponents a l’exercici 
2007 de la Universitat Jaume I de Castelló.

inforMe sobre el Pla estratègic de l’UJi.

El vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en Xarxa, Modesto Fabra, exposa els resultats del 
pla estratègic de l’UJI. Partint de l’actitud estratè·
gica de la universitat, es va referir a la descripció 
del procés de planificació seguit en l’UJI, el do·
cument base del qual es va aprovar a la Junta de 
Govern del 29 de febrer de 2000.

El vicerector Modesto Fabra va al·ludir als ele·
ments del pla estratègic, especialment, a la missió, 
a la visió, als factors clau, així com als objectius 
i als indicadors des de quatre perspectives: la fi·
nancera, la del client, la del procés intern i la de 
l’aprenentatge i del creixement.

Va especificar el desplegament en centres, 
departaments i serveis, i va informar dels princi·
pals resultats aconseguits i de l’evolució dels in·
dicadors institucionals més importants, tenint en 
compte les perspectives assenyalades.

Va destacar els resultats de l’aplicació del pla 
estratègic, tot referint·se a l’evolució i la definició 
d’indicadors de departaments i centres, i va aclarir 
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els indicadors institucionals. Es va detenir especial·
ment en la perspectiva del client, en la percepció 
corporativa, en la perspectiva del procés intern, i 
en la de l’aprenentatge d’alumnes i del professo·
rat, així com en els principals resultats obtinguts i 
la valoració final.

El vicerector, Modesto Fabra, va explicar que, 
tenint en compte aquesta valoració, s’inicia el pro·
cés de revisió i ajust del pla estratègic que està 
elaborant·se en aquests moments.

recUrsos de rePosició sobre incentiUs del sisteMa 
ProPi 2007 del Personal docent i investigador.

Rafael Montero va exposar que aquest punt ha 
sigut considerat per la Comissió Econòmica amb 
màxim deteniment i dóna compte de la proposta.

A proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell acorda, per unanimitat, la seua 
conformitat amb la proposta presentada pel Vi·
cerectorat d’Assumptes Econòmics i Serveis en 
Xarxa.

aUtorització, si escaU, de la ParticiPació de l’UJi 
en la XarXa ePUf (eUroMed PerManent Univer-
sity forUM).

Tenint en compte l’informe efectuat pel rector, 
el llistat d’universitats aportat i l’acord del Consell 
de Govern del 2 d’abril de 2008, i en virtut del 
que disposa l’article 4.l de la Llei 2/2003, de 28 
de gener de la Generalitat, de consells socials de 

conveni de col·laboració entre la conselleria 
d’edUcació i la Universitat JaUMe i Per al finan-
çaMent de desPeses corrents i d’inversió

A proposta del president i tenint en compte 
l’acord adoptat per la Comissió Econòmica cele·

les universitats públiques valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda autoritzar 
la participació de la Universitat Jaume I en l’Euro·
med Permanent University Forum (EPUF), d’acord 
amb els Estatuts aportats, que queden formant 
part, com a annex, de la present acta.

Modificacions PressUPostàries i estat d’eXecUció 
del PressUPost.

Rafael Montero informa que aquestes modi·
ficacions han sigut ja tractades per la Comissió 
Econòmica celebrada anteriorment. També ex·
posa que la Comissió Econòmica ha analitzat les 
modificacions pressupostàries, números 12, 13, 
14, i 17 aprovades pel Consell de Govern de 24 
d’abril de 2008.

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

El Sr. Montero informa de l’acord adoptat per 
la Comissió Econòmica, en la sessió  citada abans, 
en virtut del qual es proposa al Ple l’aprovació 
de les modificacions pressupostàries números 
15 i 16, aprovades pel Consell de Govern de 24 
d’abril de 2008.

Tenint en compte l’informe del Sr. Montero i 
la proposta de la Comissió Econòmica en sessió 
celebrada el dia d’avui, el Ple acorda, per unani·
mitat, aprovar les modificacions pressupostàries 
números 15 i 16, conforme disposa l’article 3.b i 
3.q de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes.

Ple número 22, de 2 de juny de 2008

brada anteriorment, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda prendre coneixement del Con·
veni de Col·laboració entre la Conselleria d’Edu·
cació i la Universitat Jaume I de Castelló per al fi·
nançament de despeses corrents i d’inversió, que 
entra a formar part d’aquesta acta com a annex.
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inforMe del President del consell social.

El president del Consell Social, Rafael Bena·
vent, assenyala que l’Equip de Govern de la uni·
versitat ha sol·licitat la celebració d’aquest Ple per 
tal de tractar, entre d’altres qüestions, la composi·
ció social de les comissions mixtes de les noves ti·
tulacions, amb l’objecte de poder iniciar el procés 
d’adequació a l’espai europeu d’ensenyament su·
perior i complir el calendari previst.

Va anunciar que no serà aquest l’últim Ple 
abans de les vacances estivals, ja que estem pen·
dents de la publicació de l’ordre ministerial per la 
qual es concedeixen les beques de col·laboració, 
la distribució de les quals és competència del 
Consell Social i serà objecte del pròxim Ple que 
se celebrarà, aproximadament, a mitjan del prò·
xim mes de juliol.

Va indicar que, com ja es va posar de manifest 
en el Ple anterior celebrat el dia 2 de juny, les Jor·
nades de Presidents i Secretaris de Consells Soci·
als de les Universitats Públiques Espanyoles que 
van tindre lloc els passats 29, 30 i 31 de maig, van 
constituir un èxit rotund i la qualitat de la confe·
rència i de les ponències continuen sent valorades 
per part dels assistents. Va assenyalar que, per tal 
que s’incloguen en la pàgina web dels secretaris, 
s’hi han remès les ponències disponibles, perquè 
tots els consells socials les puguen tindre.

Va informar el Ple que, en la reunió de secre·
taris celebrada durant aquestes Jornades, es va 
nomenar José Muñoz, secretari d’aquest Consell, 
com a secretari de la Coordinadora de Secretaris 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles.

Va informar que el passat dia 17 es va celebrar 
l’acte de clausura del curs acadèmic 2007/2008 
de la Universitat per a Majors, al qual va assistir, 
en la seua representació, el secretari del Consell, 
José Muñoz. Va assenyalar que aquest programa 
està aconseguint una repercussió social molt con·
siderable, i ja ha superat la xifra de 700 alumnes 
que desenvolupen fins i tot projectes d’investiga·
ció de caràcter internacional.

Ple número 23, de 23 de juny de 2008

El president va informar que el passat dia 20 
va assistir a la Universitat Politècnica de València 
a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa 
de Valentín Fuster. També havia sigut investit doc·
tor honoris causa per la nostra universitat el dia 23 
de novembre de 2007. Va indicar que va ser un 
grat retrobament amb el doctor Fuster, persona 
de gran altura científica i qualitat humana i perso·
nal, mundialment reconeguda. 

Va informar el 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 remès la relació d’acords adoptats 
des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2008, 
pel Consell de Govern i la relació de resolucions 
del rector dictades fins al 5 de maig de 2008, de 
les quals es deriven obligacions econòmiques, la 
documentació de les quals s’ha distribuït.

inforMe del rector.

El rector de la universitat Francisco Toledo va 
informar que el Ministeri ha remès ja una circular 
amb un esborrany de les directrius per a les carre·
res amb atribucions professionals, circumstància 
que alentirà el calendari previst per a aquest tipus 
d’estudis sobre els quals tenen competències els 
col·legis professionals.

Es tracta que les atribucions de les actuals engi·
nyeries tècniques puguen desenvolupar·se amb el 
títol de grau i les de les enginyeries superiors, amb 
els màsters, ja que no es vol modificar l’estatus 
competencial actual.

Va assenyalar que en aquest àmbit no estan 
incloses l’Enginyeria Química i l’Enginyeria Infor·
màtica, i que aquesta circumstància ha provocat 
que en el Ple d’avui no s’hagen presentat totes 
les comissions mixtes i es queda a l’espera de les 
directrius definitives.
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franja entre 62,2 euros i 114,3 euros, més l’actu·
alització anual automàtica en la mateixa mesura 
que els cursos oficials, per al curs 2008/2009 suc·
cessius.

inforMe favorable, si escaU, sobre la ProPosta de 
creació de l’institUt Universitari d’estUdis feMi-
nistes i de gènere (HttP://www.UJi.es/organs/
vices/vPct/).

Tenint en compte la documentació aportada i 
que la Memòria conté la previsió d’utilització de 
recursos i de personal així com la conveniència 
científica i la rellevància social, i vista la proposta 
aprovada pel Consell de Govern en sessió número 
19 del dia 26 de maig de 2008, el Ple del Consell, 
per unanimitat, acorda informar favorablement la 
creació de l’Institut Universitari d’Estudis Feminis·
tes i de Gènere, segons el que disposa l’article 8.2 
redactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

coMissions MiXtes de les noves titUlacions: rePre-
sentació d’interessos socials.

Tenint en compte la documentació distribuïda 
i proposada per la Comissió d’Assumptes Univer·
sitaris, i en virtut del que disposa la normativa del 
procés de transformació i/o creació d’un pla d’es·
tudis de grau en la Universitat Jaume I i l’article 4.d 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generali·
tat, de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell Social, per unanimi·
tat, acorda conèixer la proposta de representants 
socials en les comissions mixtes universitat·socie·
tat i informa favorablement la composició social 
de les comissions. En el supòsit de considerar·se 
convenient, el Consell podrà promoure la incor·
poració de representants socials que cobrisquen 
les vacants existents o eventuals.

Modificacions PressUPostàries.

El vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en Xarxa, Modesto Fabra, informa que aquestes 

aUtorització, si escaU, Per a la incorPoració del 
consell social a l’associació conferència de 
consells socials de les Universitats PúbliqUes 
esPanyoles.

A proposta de la Comissió Econòmica, i en vir·
tut del que disposa l’article 84 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social adopta, per unanimitat, l’acord 
de sol·licitar la incorporació de la Universitat Jau·
me I com a associada de ple dret de l’associació 
Conferència de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles.

inforMe i aProvació, si escaU, de l’actUalització 
de la retribUció del Professorat qUe iMPartirà els 
cUrsos de PostgraU ProPis.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As·
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, l’acord 
adoptat pel Consell de Govern en sessió número 
19, de 26 de maig de 2008, i d’acord amb la pro·
posta de la Comissió Econòmica, segons el que 
estableix l’article 3.k 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, acorda actualitzar 
fins a 120 euros el límit màxim de la retribució del 
professorat que ha d’impartir els cursos de post·
grau propis, així com mantindre el límit mínim en 
60 euros/hora.

inforMe i aProvació, si escaU, de l’actUalització 
de les taXes d’inscriPció als cUrsos de PostgraU 
ProPis.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As·
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, l’acord 
adoptat pel Consell de Govern en sessió número 
19, de 26 de maig de 2008, i d’acord amb la pro·
posta de la Comissió Econòmica, segons el que 
estableix l’article 3.k de la Llei 2/2003, de 28 de 
Gener de la Generalitat, dels consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el Ple del Con·
sell Social, per unanimitat, acorda l’actualització 
de les taxes d’inscripció dels cursos de postgrau 
propis, d’acord amb la proposta aprovada pel 
Consell de Govern, que queden establides en una 
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Consell de Govern número 19 de 26 de maig de 
2008.

D’acord amb la proposta de la Comissió Eco·
nòmica, en sessió celebrada el dia 20 de juny de 
2008, el Ple en pren coneixement.

modificacions han sigut ja tractades per la Co·
missió Econòmica celebrada el passat dia 20 
de juny. Informa que la Comissió Econòmica ha 
analitzat les modificacions pressupostàries 18, 
20, 21 i 23 que va aprovar el Rectorat, i les modi·
ficacions pressupostàries 19 i 22 aprovades pel 

inforMe del President del consell social

Publicada la corresponent resolució al BOE del 
passat dia 30 de juny, és oportú que en aquest Ple 
s’aprove, si escau, la distribució de les 45 beques·
col·laboració assignades a la Universitat Jaume I.

Va informar que el passat dia 4 de juliol, al Rec·
torat de la Universitat Complutense de Madrid, es 
va reunir la Coordinadora de Secretaris de Con·
sells Socials de les Universitats Públiques Espanyo·
les, amb assistència del secretari del Consell i de 
la mateixa Coordinadora, José Muñoz. Va asse·
nyalar que, entre els acords adoptats, destaquen 
la posada en marxa d’un nou web de consells so·
cials, així com la creació d’una biblioteca digital 
d’ús restringit per als secretaris.

També va comunicar que el passat dia 14 de ju·
liol va assistir a l’acte de presentació de les beques 
de la Fundació General de la Universitat Jaume I 
que, amb el patrocini de la Fundació Caixa Castelló 
BANCAIXA i amb la col·laboració del Vicerectorat 
de Postgrau, s’han convocat per a la realització 
d’estudis de màster per al curs 2008/2009.

Finalment, va informar el Ple que, junt amb la 
convocatòria del Ple, s’ha distribuït a tots els con·
sellers documentació sobre els convenis institucio·
nals, segons informa el Consell de Govern número 
15 del 17 de desembre de 2007, número 16 del 4 
de febrer de 2008, número 18 del dia 24 d’abril de 
2008 i número 20 del 25 de juny de 2008.

inforMe del rector.

Francisco Toledo, rector de la universitat, va 
informar sobre la situació dels procediments per 

a l’elaboració dels nous plans d’estudis. Va co·
mentar que es continua a l’espera de directrius 
per a les titulacions, les atribucions de les quals 
depenen dels col·legis professionals, i va assenya·
lar que les titulacions relatives a les ciències de la 
salut estan començant a elaborar·se.

També es va referir a la bona marxa de les 
comissions internes que tenen com a objectiu la 
confecció dels nous plans d’estudi el pròxim dia 
30 de setembre.

El rector va informar que no hi ha novetats en 
els aspectes econòmics, i va ressaltar la impor·
tància i significació que té per a la universitat la 
signatura de dos convenis amb l’Ajuntament de 
Castelló: un dirigit a la utilització de part de l’an·
tiga Audiència Provincial, possibilitant la posada 
en marxa d’una residència d’estudiants; i l’altre 
destinat a la confecció d’un projecte compartit 
amb l’Ajuntament de Castelló, que faça realitat la 
cessió de l’antic edifici de la Delegació d’Hisen·
da. En ambdós casos, la signatura d’aquests dos 
convenis suposa un pas molt important per a la 
universitat i, per aquest motiu, el rector va mostrar 
satisfacció i agraïment a l’Ajuntament de Castelló 
i al seu alcalde, Alberto Fabra Part, i va sol·licitar al 
conseller Miguel Ángel Mulet, en la seua condició 
de tinent d’alcalde, present en la reunió, que tras·
lladara tot això a l’alcalde.

inforMe sobre l’aUditoria integral de la Uni-
versitat JaUMe i corresPonent a l’eXercici 2007, 
eMès Per la intervenció de la generalitat valen-
ciana.

El Ple, per unanimitat, acorda donar·se per as·
sabentat de l’informe d’auditoria de comptes anu·

Ple número 24, de 21 de juliol de 2008
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als de l’exercici 2007, l’informe d’auditoria ope·
rativa 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.

Modificacions PressUPostàries i estat d’eXecUció 
del PressUPost.

El vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en Xarxa, Modesto Fabra, informa que la Comissió 
Econòmica, ha analitzat les modificacions pressu·
postàries 24 a 33 i 35 a 37, aprovades pel Consell 
de Govern el 25 de juny de 2008; i les números 
38 a 42, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 aprovades pel 
Consell de Govern el 18 de juliol de 2007.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As·
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa i la pro·
posta de la Comissió Econòmica en sessió cele·
brada el dia d’avui, el Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar les modificacions pressupostàries 28, 34 
i 43, conforme disposa l’article 3.b i 3.q de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Després de l’exposició efectuada pel vicerec·
tor, el Ple pren coneixement 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.

aUtorització Per a la ParticiPació de l’UJi al ca-
Pital d’eMPreses.

Conforme a l’acord del Consell de Govern de 
data 18 de juliol de 2008 i a la proposta de la 
Comissió Econòmica celebrada amb anterioritat, 
el Ple del Consell Social, en virtut del que disposa 
l’article 4 l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener 
de la Generalitat, de consells socials de les uni·
versitats públiques valencianes, per unanimitat, 
acorda:

Autoritzar la participació de la Universitat Jau·
me I al capital social de la spin-off “COGNITIVE 
ROBOTS” (C·ROBOTS), mitjançant una partici·

pació minoritària del 7% al capital social, amb 
una aportació no dinerària dels drets de propi·
etat industrial derivats de la tecnologia desen·
volupada, en el context de la qual i segons els 
antecedents, haurà de considerar·se, per l’òrgan 
competent, l’informe favorable del Consell Soci·
al a què es refereix la Disposició Addicional 24 
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es reforma la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, sobre modificació de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibi·
litats del personal al servei de les administracions 
públiques.

distribUció, entre els dePartaMents, de les 45 
beqUes-col·laboració assignades a la Universi-
tat JaUMe i Per al cUrs acadèMic 2008/2009.

En virtut del que disposa l’article 8.2 de la re·
solució de 13 de juny de 2008, de la Secretaria 
d’Estat d’Educació i Formació (BOE número 157 
de 30 de juny de 2008) i conforme a la propos·
ta adoptada el dia d’avui per la Comissió d’As·
sumptes Universitaris, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda l’aprovació de distribució 
entre els Departaments, de les 45 beques·col··
laboració per al curs 2008/2009.

inforMe favorable sobre la ProPosta de creació 
de l’institUt de MateMàtiqUes i aPlicacions de 
castelló (iMac).

D’acord amb la proposta de la Comissió d’As·
sumptes Universitaris, i tenint en compte la do·
cumentació aportada, la previsió economicofi·
nancera i d’utilització de recursos i de personal 
que conté, així com la conveniència científica i 
la rellevància social, i la proposta del Consell de 
Govern en sessió número 20 del dia 25 de juny 
de 2008, el Ple del Consell Social, per unanimi·
tat, acorda informar favorablement la creació de 
l’Institut de Matemàtiques i aplicacions de Cas·
telló (IMAC), segons el que disposa l’article 8.2 
redactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
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inforMe sobre la Modificació de la rPt del 
Pdi.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Pro·
fessorat, Juan Serafín Bernat Martí, exposa la 
modificació de la relació de llocs de treball del 
personal docent i investigador, detallada en la 
documentació distribuïda. A proposta de la Co·
missió d’Assumptes Universitaris, i segons el que 
disposa l’article 3.h de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el Ple del Con·
sell, per unanimitat, acorda prendre coneixement 
de la modificació de llocs de treball del PDI, que 
va ser aprovada pel Consell de Govern en sessió 
número 20 del dia 25 de juny 2008.

inforMe favorable sobre la ProPosta de creació 
de l’institUt interUniversitari de desenvolUPa-
Ment social i PaU.

D’acord amb la proposta de la Comissió d’As·
sumptes Universitaris, i tenint en compte la do·
cumentació aportada, la previsió economicofi·
nancera i d’utilització de recursos i de personal 
que conté, així com la conveniència científica i 
la rellevància social, i la proposta del Consell de 
Govern en sessió número 21 del dia 18 de juli·
ol de 2008, el Ple del Consell Social, per unani·
mitat, acorda informar favorablement la creació 
del Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau, segons el que disposa l’article 8.2 
redactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Ple número 25, de 13 de novembre de 2008

inforMe del President del consell social.

El president del Consell Social, Rafael Bena·
vent, va donar la benvinguda a la nova consellera 
que representa l’alumnat, Nastra Ares Armer, tot 
desitjant que faça arribar la veu dels estudiants de 
la universitat als debats del Consell Social. Va co·
mentar que substitueix  Richard Mehri El Aawar, 
a qui va agrair les seues intervencions i la labor 
desenvolupada en el Consell Social.

Va informar que l’ordre del dia conté uns punts 
especialment significatius referint·se a la implan·
tació dels màsters i graus adaptats a l’espai eu·
ropeu d’ensenyament superior. Va agrair expres·
sament als professors i a totes les persones que 
han fet possible la instrumentació d’aquests plans 
d’estudi en tan breu període de temps, així com 
l’interès i la labor desenvolupada per la Comissió 
d’Assumptes Universitaris del Consell Social. Va 
manifestar que tot això ha fet possible que avui 
puguem debatre els primers plans d’estudi de 
grau que s’implantaran en el pròxim curs acadè·
mic 2009/2010.

Va informar que el passat 3 d’octubre, el secre·
tari del Consell Social i al mateix temps secretari 
de la Coordinadora Nacional de Consells Socials 

de les Universitats Públiques Espanyoles, va assis·
tir a una reunió de la referida Coordinadora a la 
Universitat Complutense de Madrid, en què es va 
preparar el pla d’actuacions dels secretaris.

També va informar del Consell que el passat 
dia 14 d’octubre va assistir junt amb el secretari, 
a una reunió de presidents i secretaris de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, 
que va tenir lloc a la Universitat de València, amb 
l’ànim d’establir unes bases de coordinació entre 
els consells socials Valencians.

El Sr. Benavent va anunciar que els pròxims les 
20 i 21 de novembre, tindran lloc a la Universitat 
Autònoma de Madrid les Jornades de Presidents 
i Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles, en les quals intervindrà 
com a ponent el rector de la nostra universitat.

Perquè constara en acta va informar el 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 va·
lencianes, la Secretaria General de la Universitat 
ha remès la relació d’acords adoptats des de l’1 
d’abril fins al 31 d’octubre de 2008 pel Consell de 
Govern i la relació de resolucions del rector, dic·
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tades fins al 31 d’octubre de 2008, de les quals es 
deriven obligacions econòmiques, la documenta·
ció de les quals s’ha distribuït.

Finalment, va donar compte al Ple que, junt 
amb la convocatòria, s’ha distribuït a tots els con·
sellers documentació sobre els convenis instituci·
onals, segons informa el Consell de Govern nú·
mero 22 del dia 1 d’octubre de 2008.

inforMe del rector.

Francisco Toledo, rector de la universitat, va 
informar, en relació amb l’adaptació de les titula·
cions a l’espai europeu d’ensenyament superior, 
sobre la situació de les enginyeries Química i In·
formàtica, pendents d’una solució definitiva.

En l’aspecte econòmic es va referir al pla de 
finançament i al conveni aconseguit amb la Ge·
neralitat Valenciana i també a les negociacions 
efectuades pels presidents de consells socials va·
lencians i els rectors amb el conseller d’Economia 
i el conseller d’Educació, i va comentar que, grà·
cies a tot això, s’ha aconseguit propiciar una situ·
ació que permet l’elaboració del pressupost per a 
l’exercici 2009. 

Com a notícies positives, el rector va assenya·
lar que ha crescut el nombre d’estudiants de nou 
ingrés en un 3% i que els alumnes matriculats en 
cursos de postgrau ascendeixen a 1.100, dada 
molt satisfactòria que constitueix un creixement 
molt considerable.

El rector també va traslladar la gran satisfacció 
que suposa la concessió del Segell d’Or EFQM a 
la Universitat Jaume I, reconeixement també per 
part de l’ANECA. Per tal de poder quadrar agen·
da del conseller i d’altres autoritats, s’ha ajornat 
l’acte d’entrega que inicialment estava previst per 
al dia 17 de novembre i que, molt probablement, 
s’efectuarà el pròxim mes de gener.

Finalment, Francisco Toledo, va informar el 
Consell de la tramitació de la revisió del pla es·
tratègic, reflexió que va considerar necessària 
perquè, des que es va iniciar el pla fa set anys, 
la universitat ha canviat en molts aspectes im·
portants que justifiquen una revisió a fons, i va 

convidar el Consell Social a participar en aquest 
procés.

El president del Consell Social Rafael Benavent, 
va prendre la paraula per a expressar la seua millor 
felicitació per la concessió del Segell d’Or EFQM 
a la Universitat Jaume I, que suposa una distinció 
molt important en l’entorn universitari espanyol.

inforMe favorable, si escaU, sobre la ProPosta de 
creació de l’institUt Universitari de noves tec-
nologies de la iMatge.

D’acord amb la proposta del Consell de Go·
vern en sessió número 22 del dia 1 d’octubre, i te·
nint en compte la documentació aportada, el pla 
econòmic i les fonts de finançament, la utilització 
de recursos i de personal que conté, així com la 
justificació tecnicocientífica i l’interès social, i con·
forme a la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple del Consell Social va acordar, 
per unanimitat, informar favorablement la creació 
de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de 
la Imatge, segons el que disposa l’article 8.2 re·
dactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

ProPosta de PUblicació del PreMi d’investigació 
del consell social TrajecTòria invesTigadora 
2007.

A proposta del president, el Ple del Consell, 
per unanimitat, va acordar contactar amb Agus·
tín Escardino per tal de preparar un text sobre la 
seua trajectòria investigadora i procedir a la seua 
publicació.

inforMe favorable, si escaU, del consell social 
sobre l’adeqUació al reial decret 1393/2007 
dels Màsters oficials de PostgraU aProvats se-
gons el reial decret 1393/2007

Tenint en compte la nova legislació d’estudis 
de postgrau i els criteris establits pel ministeri, la 
documentació aportada i el debat generat, l’apro·
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vació de les propostes pel Consell de Govern en 
sessió número 23 d’11 de novembre de 2008, i 
d’acord amb la Comissió d’Assumptes Universi·
taris, el Ple del Consell Social, per unanimitat, va 
acordar:

Prendre coneixement de les propostes per a 
l’adequació al Reial decret 1393/2007 dels màs·
ters oficials de postgrau aprovats segons el Reial 
decret 56/2005.

Informar favorablement les propostes en virtut 
del que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni·
versitats, en relació amb el que disposa el Reial 
decret 1393/2007 i la Resolució del 16 de juliol 
de 2008 de la Direcció General d’Universitats, se·
gons la relació que es detalla:

A.- MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS:

 Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques:

· Internacionalització Econòmica: Integra·
ció i Comerç Internacional.

· Màrqueting i investigació de Mercats.
· Gestió de la Qualitat.
· Sostenibilitat i Responsabilitat Social Cor·

porativa.
· Gestió i Promoció del Desenvolupament 

Local.
· Cooperació al Desenvolupament.

Facultat de Ciències Humanes i Socials:
· Tecnologies de la Traducció i Localitza·

ció.
· Traducció Medicosanitària.
· Història i Identitats Hispàniques en el Me·

diterrani Occidental.
· Assessorament Lingüístic i Cultura Literà·

ria.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals.

· Química Sostenible.
· Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.
· Nanociència i Nanotecnologia Molecu·

lar.
· Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica.
· Geospatial Technologies.
· Química Teòrica i Modelatge Computa·

cional.

Vicerectorat de Postgrau:
· Investigació en Atenció Primària en Línia.
· Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Pri·

vat.

B.- MÀSTERS UJI

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques.

· Pràctica Jurídica.
· Gestió Financera i Comptabilitat Avança·

da.

Facultat de Ciències Humanes i Socials.
· Estudis Contemporanis i Investigació Avan·

çada.
· Intervenció i Mediació Familiar.
· Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.
· Psicologia del Treball, de les Organitza·

cions i dels Recursos Humans.
· Formació en la Comunicació Intercultural 

i en l’Ensenyament de Llengües.
· Noves Tendències i Processos d’Innova·

ció en Comunicació.
· Ensenyament i Adquisició de la Llengua 

Anglesa en Contexts Multilingües.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals.

· Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Ma·
terials Ceràmics.

· Disseny i Fabricació.
· Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Ins·

tal·lacions Industrials i Edificació.
· Prevenció de Riscs Laborals.
· Matemàtica Computacional.
· Sistemes Intel·ligents.

Vicerectorat de Postgrau
· Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupa·

ment.

inforMe favorable, si escaU, del consell so-
cial sobre l’aProvació del Màster Universitari 
en Professorat d’edUcació secUndària obli-
gatòria i batXiller, forMació Professional i 
ensenyaMent d’idioMes, segons el reial decret 
1393/2007.

Tenint en compte l’informe del vicerector de 
Postgrau, el Reial decret 1393/2007 i els criteris 
establits pel Ministeri, la documentació aportada i 
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interdisciplinàries que integren PDI amb 
una trajectòria investigadora rellevant, i/o 
que tinguen demanda social.

2) Que, d’acord amb el procediment establit, 
es procedisca a la remissió de les propostes 
al preceptiu informe d’avaluació d’ANECA, 
segons la relació que es detalla:

A. MÀSTERS UJI:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials:
· Tecnologies de la Traducció i Localitza·

ció.
· E.L.I.T. (English Language for Internacional 

Trade): Professional and Research Master.
· Ciència Política i Història Parlamentària.
· Investigació i Docència en Estudis Femi·

nistes, de Gènere i Ciutadania.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals:

· Màster en Química: Aplicacions Industri·
als i Farmacològiques.

· Física Aplicada.

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques:

· Sistema de Justícia Penal.

Facultat de Ciències Humanes i Socials:
· Ètica i Democràcia.
· Investigació en Traducció i Interpretació.

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Expe-
rimentals:

· Catàlisi i Homogènia.
· Protecció Integrada de Cultius.

inforMe favorable, si escaU, del consell social 
sobre els Plans d’estUdi de graU a iMPartir en el 
cUrs 2009/2010.

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, 
l’acord de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
la documentació aportada i el hi debat hagut, així 
com l’aprovació pel Consell de Govern en sessió 

el debat generat, així com la necessitat i la urgèn·
cia social que concorren, i la predeterminació de 
crèdits que recull la normativa d’aplicació, l’apro·
vació pel Consell de Govern en sessió número 23 
d’11 de novembre de 2008 i d’acord amb la Co·
missió d’Assumptes Universitaris, el Ple del Con·
sell, per unanimitat, va acordar:

1) Prendre coneixement de la proposta per a 
l’aprovació del Màster Universitari en Pro·
fessorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxiller, Formació Professional i Ensenya·
ment d’Idiomes.

2) Informar favorablement la proposta en vir·
tut del que disposa l’article 8.2 de la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, en relació amb 
el que disposa el Reial decret 1393/2007 i 
la Resolució 16 de juliol de 2008 de la Di·
recció General d’Universitats. L’esmentat 
màster haurà d’obtenir l’avaluació favora·
ble d’ANECA.

Presa de coneiXeMent del consell social sobre 
la traMitació dels Màsters segons el reial de-
cret 1393/2007 qUe Provenen de PrograMes de 
doctorat 778/1998 aMb esMent de qUalitat; de 
transforMació de Màsters ProPis; qUe integren 
Moltes àrees de coneiXeMent; qUe sigUen ProPos-
tes interdisciPlinàries qUe integren Pdi aMb Una 
reconegUda traJectòria investigadora rellevant, 
i/o qUe tingUen deManda social.

Tenint en compte l’informe del vicerector de 
Postgrau, la nova legislació d’estudis de postgrau 
i els criteris establits pel Ministeri, la documenta·
ció aportada, l’acord de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris i el Consell de Govern, i el hi debat 
hagut, el Ple del Consell Social, per unanimitat, va 
acordar:

1) Prendre coneixement de la tramitació de les 
propostes sobre els màsters que provenen 
de Programes de Doctorat RD 778/1998 
amb esment de qualitat de transformació 
de màsters propis, que integren moltes Àre·
es de Coneixement que siguen propostes 
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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 2009.

D’acord amb la proposta de la Comissió Eco·
nòmica, el Ple del Consell Social va prendre co·
neixement dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de l’exercici 2009 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.

Modificacions PressUPostàries i estat d’eXecUció 
del PressUPost.

El vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en Xarxa, Modesto Fabra, va informar que la Co·
missió Econòmica, ha analitzat les modificacions 
pressupostàries, números 50 a 60, aprovades pel 
Consell de Govern l’1 d’octubre de 2008; i les nú·
meros 61 a 73 aprovades pel Consell de Govern 
l’11/11/08.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As-
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, el Sr. Fabra, 
i la proposta de la Comissió Econòmica en sessió 
celebrada el dia d’avui, el Ple va acordar, per una-
nimitat, aprovar les modificacions pressupostàries 
58, 60 i 70, conforme disposa l’article 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 presi·
dent, el Ple es va donar per informat de l’estat 
d’execució del pressupost a l’efecte del que dis·
posa l’article 3.b de la Llei 2/2003, de 28 de ge·
ner, de consells socials de les universitats públi·
ques valencianes.

número 23 de data 11 de novembre de 2008, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, va acor·
dar:

Prendre coneixement dels plans d’estudi de 
grau a impartir en el Curs 2009/2010, les propos·
tes del qual han sigut aprovades pel Consell de 
Govern.

Informar favorablement les propostes de 
plans d’estudi de grau a impartir en el curs 
2009/2010, en virtut del que disposa l’article 
8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per 
la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, segons la relació 
que es detalla:

· Grau en Química.

· Grau en Enginyeria d’Edificació.

· Grau en Relacions Laborals i Recursos Hu·
mans.

· Grau en Periodisme.

· Grau en Comunicació Audiovisual.

· Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

· Grau en Traducció i Interpretació.

· Grau en Turisme.

· Grau en Estudis Anglesos.

criteris bàsics Per a l’elaboració del PressUPost 
del consell social Per a l’eXercici 2009.

A la vista de tot això i d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Soci·
al va prendre coneixement dels criteris bàsics per 
a l’elaboració del pressupost de l’exercici 2009 
del Consell Social, i en va determinar l’elabora·
ció conforme a l’avanç de 29 d’octubre de 2008 
i posterior remissió al Consell de Govern perquè 
s’incloguen en els pressuposts de la universitat, 
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Ple les bases i convocatòria de la XI edició del Pre·
mi d’Investigació Consell Social a la Trajectòria In·
vestigadora, i les bases de la II edició del Premi del 
Consell Social a l’Estudiantat Emprenedor.

Va esmentar que, junt amb la convocatòria, 
es va distribuir documentació, proporcionada 
per la Secretaria General de la universitat, sobre 
els convenis institucionals, segons informació del 
Consell de Govern número 23 del dia 1 d’octubre 
de 2008.

Finalment, va comentar que, tal com s’havia in·
dicat en la convocatòria, en finalitzar la reunió se 
celebraria al saló d’actes la presentació del llibre 
institucional del Consell Social el títol de la qual, 
per aportar el nostre granet d’arena a la comme·
moració del VIII Centenari del rei Jaume I, que 
dóna nom a la nostra universitat, titulat L’Obra Le-
gislativa de Jaume I d’Aragó (1208-1276). Va de·
sitjar que el llibre tinga tan bona acollida com les 
publicacions dels anys anteriors i sobretot comp·
tar amb la presència en aquesta presentació.

inforMe del rector.

El rector de la universitat, Francisco Toledo, 
informa sobre la situació de l’adaptació a l’espai 
europeu d’educació superior de les titulacions 
d’enginyeria i comunica que prompte es produirà 
el desbloqueig que ha paralitzat temporalment el 
procés d’adaptació.

En relació amb aquest procés, el rector va in·
formar del Ple del Consell Social sobre els movi·
ments d’estudiants que s’estan produint en unes 
quantes universitats en contra de l’adaptació de 
titulacions a l’espai europeu. Va especificar les se·
ues característiques i va assenyalar que en la Uni·
versitat Jaume I es tracta, fins ara, d’un moviment 
pacífic que no altera la vida universitària.

La vicerectora d’Estudiants i Ocupació, Leonor 
Lapeña Barrachina, informa el Consell sobre la 
matrícula del curs 2008/2009.

La vicerectora mostra la seua satisfacció pel re·
sultat final de la matrícula per al curs 2008/2009 i 

inforMe del President del consell social

El president del Consell, Rafael Benavent, va 
comentar que en el Ple celebrat el passat dia 13 
de novembre es van conèixer els criteris bàsics 
prevists per a l’elaboració del pressupost del Con·
sell Social i de la universitat. 

Va indicar que una vegada elaborat el corres·
ponent Informe de la Conselleria, conforme es·
tableix la disposició Addicional Primera de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, dels 
consells socials de les universitats públiques va·
lencianes, i integrat el pressupost del Consell en 
el de la universitat, correspon la seua aprovació 
en el Ple, si escau.

Va informar que l’apartat 2 de l’article 14 
de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 
d’universitats, modificat per la Llei 4/2007, de 12 
d’abril, determina que el Consell Social ha d’ela·
borar un Pla Anual d’Actuacions. En compliment 
d’això se sotmetrà a la consideració, i aprovació si 
escau, del pla d’actuacions del Consell Social per 
a l’any 2009, que recull les activitats més impor·
tants previstes per al referit any.

Va recordar que tal com va anunciar en el Ple 
anterior, els dies 20 i 21 de novembre es van ce·
lebrar a la Universitat Autònoma de Madrid les 
XXXIII Jornades de Consells Socials de les Uni·
versitats Públiques Espanyoles, amb assistència 
del secretari del Consell, José Muñoz. Va indicar 
que havia assistit com a ponent el nostre rector, 
al qual va voler felicitar públicament per la seua 
magnífica intervenció sobre el tema d’indicadors i 
rànquings, tot comentant que va tindre tant d’èxit 
que li han demanat la seua disposició per a una 
nova exposició en organismes europeus, per la 
qual cosa li va donar l’enhorabona. 

Va informar que les dues modalitats del Premi 
del Consell Social, convocades enguany, açò és, 
Trajectòria Investigadora i Estudiantat Emprene·
dor, han experimentat una major participació, ja 
que s’han presentat un total de sis candidatures, 
sent especialment satisfactori comprovar l’esperit 
emprenedor d’estudiants i acabats de titular. En 
aquesta sessió se sotmetrà a la consideració del 

Ple número 26, de 16 de desembre de 2008



aSumPteS tractatS Pel conSell Social durant l’any 2008 31

dóna compte dels detalls i dels resultats de la pre·
inscripció fase A i fase B i, especialment, comenta 
els resultats globals dels estudis oficials que ascen·
deixen a 13.210 estudiants matriculats, més 98 en 
títols propis.

El rector afig que es manté l’increment de ma·
trícula observat en el curs anterior i assenyala que 
és molt significatiu l’ascens d’estudiants matricu·
lats que provenen de fora de la província: en el 
curs anterior n’eren un 25% i en l’actual han arri·
bat al 30%.

Pla anUal d’actUacions del consell social.

D’acord amb la proposta formulada i en virtut 
del que disposa l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi·
tats, modificat per la Llei 4/2007 de 12 d’abril, el 
Ple, per unanimitat, aprova el pla d’actuacions del 
Consell Social per a l’any 2009.

aProvació, si escaU de les bases dels PreMis del 
consell social: Xi PreMi d’investigació, tra-
Jectòria investigadora, i ii PreMi d’estUdiantat 
eMPrenedor.

El president, Rafael Benavent, va proposar al 
Ple l’aprovació de les bases de l’XI Premi d’Inves·
tigació Consell Social. Trajectòria Investigadora, 
així com les del II Premi del Consell Social a l’Estu·
diantat Emprenedor, tot incloent la corresponent 
convocatòria.

I vistes les competències del Consell Social de·
tallades a continuació:

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, pro-
moure aquella vinculada als sectors productius del 
seu entorn, tot 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, pre-

mis, distincions o reconeixements dins de l’àmbit 
de les seues competències”.

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

1) Aprovar les bases de l’XI Premi d’Investiga·
ció Consell Social, Trajectòria Investigado·
ra, dotat amb 10.000 euros, d’acord amb 
la proposta.

2.) Aprovar les bases del II Premi d’Investiga·
ció Consell Social, Estudiantat Emprene·
dor, dotat amb 10.000 euros, d’acord amb 
la proposta.

inforMe sobre la ProPosta de PressUPost anUal 
de les entitats dePendents de la Universitat JaU-
Me i i de les entitats en les qUals la Universitat té 
ParticiPació MaJoritària.

Després de l’exposició efectuada, el Ple del 
Consell pren coneixement de les propostes de 
pressupost per a l’exercici 2009 de les entitats 
següents: Fundació Universitat Jaume I·Empresa; 
Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació 
General de la Universitat Jaume I; Parc Científic 
Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, 
S.L.; Fundació Germà Colón; L’Agora Università·
ria S.L., i Fundació Isonomia, donant compliment 
al que disposa l’article 3.c de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de consells socials 
de les universitats públiques valencianes.

aProvació, si escaU, del PressUPost de la Univer-
sitat JaUMe i Per a l’eXercici 2009.

Vist l’informe de la Conselleria d’Educació de 
4 de desembre de 2008 i la proposta aprovada 
pel Consell de Govern en sessió número 24, de 
data 18 de novembre de 2008, segons l’acord de 
la Comissió Econòmica, i en virtut del que dispo·
sa l’article 3.b de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda l’aprovació del pressupost 2009 de la Uni·
versitat Jaume I, integrat per la Memòria, Taules, 
bases d’Execució del Pressupost, i Criteris i Tarifes 
de cessió d’espais físics, equipament i realització 
de cursos.
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incentiUs Pdi.

Rafael Benavent va exposar que aquest punt ha 
sigut considerat per la Comissió Econòmica amb 
màxim deteniment; per això, cedeix la paraula al 
vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en 
Xarxa, Modesto Fabra, perquè done compte al Ple.

sisteMa ProPi.

El Sr. Fabra detalla els conceptes i les caracte·
rístiques del sistema propi d’incentius.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As·
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell, per unanimitat, adopta la Reso·
lució següent:

adJUdicació de coMPleMents retribUtiUs 
segons el sisteMa ProPi 2008

Vista la proposta del vicerector d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en Xarxa de la Universitat 
Jaume I, d’adjudicació de complements retribu·
tius segons el sistema propi, formulada de confor·
mitat amb l’acord de la Comissió de Seguiment i 
Adjudicació, creada per acord del Consell Social 
de 16 de juliol de 2003.

Atès que l’article únic del Decret 135/2006, 
de 3 d’octubre, del Consell de la Generalitat, so·
bre règim transitori de l’aplicació per part de les 
universitats públiques valencianes de les retribu·
cions addicionals del professorat universitari re·
gulades pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, 
que regula la possibilitat que aquelles universitats 
que, com la nostra, compten amb el seu propi 
sistema d’incentius, continuen aplicant·lo durant 
els anys 2006, 2007 i 2008.

Atès que, en la seua tramitació s’ha seguit el 
procediment establit en la convocatòria aprovada 
per la resolució del rector d’1 d’octubre de 2008.

Atès que el Consell Social de la Universitat 
Jaume I és competent d’acord amb el que esta·

bleix l’article 40.2.a dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de 
desembre, del Consell de la Generalitat i d’acord 
amb l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001 de 
21 de desembre, d’universitats.

El Ple del Consell Social de la Universitat Jau·
me I, per unanimitat:

acorda

L’assignació d’un complement retributiu extra·
ordinari atenent a mèrits docents i investigadors, 
als sol·licitants i per la quantia que conté l’annex 
1 (*) del present acord. 

(*) S’inclou també la proposta d’assignació en 
relació amb les sol·licituds formulades pels profes·
sors que es troben en situació de comissió de serveis 
encara que el complement retributiu només serà 
satisfet si finalitza la comissió de serveis o es pro·
dueix el reingrés abans que finalitze el present any.

La desestimació del complement retributiu ex·
traordinari als sol·licitants relacionats en l’annex 2 
d’aquest acord i les causes de desestimació que 
s’hi contemplen.

Castelló de la Plana, 16 de desembre de 
2008. 

(*) La informació dels annexos es pot consul·
tar de forma individualitzada a http://e·ujier.uji.
es (Informació personal, apartat “d’Administra·
tiu”, Resultat d’Incentius PDI).

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar un recurs con·
tenciós administratiu davant del Jutjat Contenci·
ós Administratiu de Castelló, en el termini de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà de la notifi·
cació. No obstant això, les persones interessades 
poden interposar un recurs de reposició contra 
aquesta resolució, davant del mateix òrgan que 
la va dictar, en el termini d’un mes comptador a 
partir de l’endemà de la notificació.

L’Annex 1 i l’Annex 2, citats en l’anterior acord, 
s’acompanyen junt amb aquesta acta i hi formen 
part integrant.
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criteris aUtonòMics.

El vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en Xarxa, Modesto Fabra, detalla els requisits 
dels incentius de caràcter Autonòmic i assenyala 
que entre la convocatòria del Ple i la celebració 
d’aquesta reunió, l’Agència Valenciana d’Avalua·
ció i Prospectiva ha emès el seu informe, per la 
qual cosa la documentació correcta és la distribu·
ïda a les carpetes de cada conseller.

Tenint en compte l’informe del vicerector d’As·
sumptes Econòmics i Serveis en Xarxa, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda la Reso·
lució següent:

adJUdicació de coMPleMents retribUtiUs 
aMb criteris aUtonòMics 2007.-

El Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del 
Govern Valencià, sobre règim i retribucions del 
personal docent i investigador contractat laboral 
de les universitats públiques valencianes i sobre 
retribucions addicionals del professorat univer·
sitari, estableix la possibilitat que les universitats 
públiques valencianes, en el marc de les seues dis·
ponibilitats pressupostàries i del límit del cost de 
personal autoritzat pel Govern Valencià, assignen 
retribucions addicionals al professorat en funció 
de mèrits de docència, investigació i gestió, des·
prés de l’informe que ha d’emetre la Comissió Va·
lenciana d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat.

El Consell de Govern de la Universitat Jaume 
I va acordar, el 2 d’abril de 2008, proposar al 
Consell Social, amb l’informe previ de l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, l’assignació 
de complements retributius corresponents a l’any 
2007.

Aquesta proposta va ser enviada a l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva el dia 22 
d’abril de 2008.

L’informe de l’Agència Valenciana d’Avaluació 
i Prospectiva es refereix al component de mobi·
litat (DGEU 4) mentre que els components res·
tants (mèrits d’experiència docent i investigadora 

–DGEU 1·, mèrits de productivitat investigadora 
–DGEU 2·, mèrits docents i investigadors lligats 
a la promoció acadèmica –DGEU 3· i mèrits de 
dedicació a la gestió universitària –DGEU 5·) són 
taxats i es deriven del compliment dels criteris pre·
vists en el Decret 174/2002, de 15 d’octubre.

A alguns dels sol·licitants, se’ls va adjudicar al de·
sembre de 2007 un complement retributiu d’acord 
amb el sistema propi de la Universitat Jaume I.

Segons la disposició transitòria sisena 2, del 
Decret 174/2002, de 15 d’octubre del Govern 
Valencià, si la quantia resultant de l’aplicació dels 
criteris establits en aquest decret per a les retribu·
cions addicionals resulta superior a la retribució 
addicional percebuda per un professor de les es·
mentades universitats per haver·li aplicat un siste·
ma propi de retribucions addicionals, el professor 
tindrà dret a renunciar a aquesta última i acollir·se 
al sistema autonòmic.

La quantitat que s’inclou a la columna “Dife·
rència definitiva” reflecteix la diferència entre els 
components dels incentius autonòmics, que no 
depèn de l’informe de l’Agència Valenciana d’Ava·
luació i Prospectiva, i l’incentiu propi percebut al 
desembre de 2007.

La quantitat que s’inclou a la columna “Dife·
rència per complement de mobilitat, informada 
per l’AVAP” reflecteix el mèrit de mobilitat, segons 
consta en l’informe de l’AVAP.

Per tot això, el Ple del Consell Social de la Uni·
versitat Jaume I, per unanimitat.

acorda

i. Concedir als sol·licitants relacionats en l’an·
nex 1 les retribucions addicionals del personal 
docent i investigador funcionari corresponents al 
2007 en aquella quantitat que no és objecte de 
l’informe de l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (mèrits d’experiència docent i investi·
gadora –DGEU 1·, mèrits de productivitat investi·
gadora –DGEU 2·, mèrits docents i investigadors 
lligats a la promoció acadèmica –DGEU 3· i mè·
rits de dedicació a la gestió universitària –DGEU 
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5·), la quantificació de la qual deriva de l’aplicació 
del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Go·
vern Valencià.

ii. Concedir als sol·licitants relacionats en l’an·
nex 1 les retribucions addicionals del personal 
docent i investigador funcionari corresponents 
al 2007 relatives a la component de mobilitat 
(DGEU 4) en la quantia informada favorablement 
per l’AVAP (Agència Valenciana d’Acreditació i 
Prospectiva). 

Als que, a tenor de l’esmentat informe, hagen 
d’esmenar documentació o, per discrepància, in·
terposen reclamacions o recursos, se’ls concedi·
rà l’incentiu assenyalat per l’informe definitiu de 
l’AVAP, quan es complete la documentació o es 
resolga els recursos corresponents.

Aquestes retribucions addicionals únicament 
s’abonaran als professors que hagen percebut in·
centius pel sistema propi per la diferència entre 
l’autonòmic i el propi, en cas que el primer els 
resulte favorable.

S’inclou també la proposta d’assignació en rela·
ció amb les sol·licituds formulades pels professors 
que es troben en situació de comissió de serveis 
encara que el complement retributiu només serà 
satisfet si finalitza la comissió de serveis o es pro·
dueix el reingrés abans que finalitze el present any.

Castelló de la Plana, 16 de desembre de 
2008.

L’Annex 1 citat en l’acord anterior s’acompa·
nya a aquesta acta i hi forma part integrant.

inforMe de la Modificació de la relació de llocs 
de treball del Personal docent i investigador.

Segons el que disposa l’article 3.h de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de la Generalitat, de con·
sells socials de les universitats públiques valenci·
anes, el Ple del Consell, per unanimitat, acorda 
prendre coneixement de la modificació de llocs 
de treball del PDI, que va ser aprovada pel Con·
sell de Govern en sessió número 25 del dia 11 de 
desembre de 2008.

Modificacions PressUPostàries.

El president, Rafael Benavent, informa que 
aquestes modificacions han sigut ja tractades per 
la Comissió Econòmica celebrada amb anteriori·
tat, i dóna la paraula al seu president, Rafael Mon·
tero, perquè en done compte fent una referència 
especial a la que requereix l’aprovació del Consell 
Social.

El Sr. Montero informa que la Comissió Econò·
mica ha analitzat les modificacions pressupostàri·
es de la 74 a la 76 i de la 78 a la 89, aprovades pel 
Consell de Govern l’11 de desembre de 2008.

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

El Sr. Montero dóna compte de l’acord adop·
tat per la Comissió Econòmica en la sessió abans 
citada, en virtut del qual, es proposa al Ple l’apro·
vació de les modificacions pressupostàries 77 i 
90, aprovades pel Consell de Govern de data 11 
de desembre de 2008.

Tenint en compte l’informe emès i la proposta 
de la Comissió Econòmica en sessió celebrada el 
dia d’avui, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar 
les modificacions pressupostàries 77 i 90, segons 
disposa l’article 3.b i 3.q de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

inforMe sobre l’eXercici del control intern en 
la gestió econòMica de la Universitat JaUMe i, 
corresPonent a l’any 2007.

El Ple del Consell, d’acord amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, pren coneixement de l’in·
forme del servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2007, complint al que disposa l’arti·
cle 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.



dictÀmenS de leS comiSSionS inFormatiVeS al llarG de 2008 35

Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la sessió 17, celebrada el 7 d’abril de 
2008, per tractar l’ordre del dia que a continuació es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 16, celebrada el 18 de 
desembre de 2007.

2. Aprovació, si escau, de l’autorització per a la participació de la Universitat Jaume I al capital 
d’empreses.

3. Modificacions pressupostàries.
4. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2006.
5. Torn obert de paraules.

El dia 25 d’abril de 2008 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió 18, 
per tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 17 celebrada el 7 d’abril 
de 2008.

2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de les entitats dependents de la universitat.
3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I.
4. Recursos de reposició sobre incentius del sistema propi 2007 del personal docent i investiga·

dor.
5. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
6. Torn obert de paraules.

Es van reunir de nou els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió 19, celebrada el 2 de 
juny 2008, per tractar l’ordre del dia que es desenvolupa a continuació i informar posteriorment al Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 18, celebrada el 25 d’abril 
de 2008.

2. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I per al fi·
nançament de despeses corrents i d’inversió.

3. Torn obert de paraules.

El dia 20 de juny de 2008, en la sessió 20, els membres de la Comissió Econòmica van tractar 
l’ordre del dia que a continuació es detalla i van informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió 19, celebrada el 2 de juny de 2008, amb 
caràcter extraordinari.

2. Proposta d’autorització, si escau, per a la incorporació del Consell Social a l’associació Con·
ferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

3. Informe i proposta d’aprovació, si escau, de l’actualització de la retribució del professorat 
que impartirà els cursos de postgrau propis.

4. Informe i proposta d’aprovació, si escau, de l’actualització de les taxes d’inscripció als cursos 
de postgrau propis.

5. Proposta sobre modificacions pressupostàries.
6. Torn obert de paraules.
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El dia 21 de juliol de 2008, en sessió 21, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica 
per tractar l’ordre del dia que a continuació es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió 20, celebrada el 20 de juny de 2008
2. Informe sobre l’auditoria integral de la Universitat Jaume I corresponent a l’exercici 2007, 

emès per la Intervenció de la Generalitat Valenciana.
3. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
4. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de l’UJI al capital d’empreses.
5. Torn obert de paraules.

El dia 13 de novembre de 2008 la Comissió Econòmica es va reunir en la sessió 22 per tractar 
l’ordre del dia que a continuació es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió 21, celebrada el 21 de juliol de 2008.
2. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social per a l’exercici 2009.
3. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la universitat per a l’exercici 2009.
4. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2008.
5. Torn obert de paraules.

Així mateix, el dia 16 de desembre de 2008 els membres de la Comissió Econòmica es van reunir 
en sessió 23, per tractar el següent ordre del dia i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió 22, celebrada el 13 de novembre de 
2008.

2. Proposta de l’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.

3. Proposta d’aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 
2009.

4. Proposta sobre incentius PDI.
5. Modificacions pressupostàries.
6. Informe sobre l’exercici del control intern en la gestió econòmica de la Universitat Jaume I, 

corresponent a l’any 2007.
7. Torn obert de paraules.
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Comissió Assumptes Universitaris

El dia 20 de juny de 2008 els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir en 
la sessió 9, per tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 8, celebrada el 30 
d’octubre de 2007.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de creació de l’Institut Universitari 
d’Estudis Feministes i de Gènere. (http://www.uji.es/organs/vices/vpct/).

3. Comissions mixtes de les noves titulacions: proposta per a la representació interessos so·
cials.

4. Torn obert de paraules.

El dia 21 de juliol de 2008, en sessió 10, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per tractar l’ordre del dia que es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 9, celebrada el 20 de juny 
de 2008.

2. Proposta de distribució, entre els Departaments, de les 45 beques·col·laboració assignades a 
la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2008/2009.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de creació de l’Institut de Mate·
màtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC).

4. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de creació de l’Institut Interuniver·
sitari de Desenvolupament Social i Pau.

5. Torn obert de paraules.

El 7 d’octubre de 2008, en sessió 11, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Univer·
sitaris per tractar l’ordre del dia que a continuació es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 10, celebrada el 21 de 
juliol de 2008.

2. Informe sobre la legislació d’estudis de postgrau.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de creació de l’Institut Universitari 
de Noves Tecnologies de la Imatge.

4. Torn obert de paraules.
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El dia 3 de novembre de 2008 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universi·
taris en sessió 12, per tractar el següent ordre del dia i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 11, celebrada el 7 
d’octubre de 2008.

2. Proposta, si escau, d’informe del Consell Social sobre la supressió dels màsters oficials de 
postgrau aprovats segons el Reial decret 56/2005 i sobre l’aprovació dels mateixos màsters 
segons el nou Reial decret 1393/2007.

3. Proposta, si escau, d’informe del Consell Social sobre l’aprovació del màster Universitari en 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxiller, Formació Professional i Ensenya·
ment d’Idiomes, segons el Reial decret 1393/2007

4. Proposta, si escau, d’informe del Consell Social sobre l’aprovació dels màsters segons el Reial 
decret 1393/2007 que provenen de programes de Doctorat 778/1998 amb esment de qua·
litat; de transformació de màsters propis; que integren moltes àrees de coneixement; que 
siguen propostes interdisciplinàries que integren el PDI amb una trajectòria investigadora 
rellevant i/o que tinguen demanda social.

5. Proposta, si escau, d’informe del Consell Social sobre els plans d’estudi de grau que s’impartiran 
en el curs 2009/2010.

6. Torn obert de paraules.
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El 23 de gener de 2008 es reuneix el jurat del Premi d’Investigació i després d’una àmplia de·
liberació, de l’anàlisi dels treballs i de l’opinió dels assessors, el jurat, per unanimitat dels seus com·
ponents assistents, al qual es refereix la base 7) de les que regeixen aquest IX Premi d’Investigació, 
acorda:

Concedir el IX Premi d’Investigació del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 
dotat amb deu mil euros, en la modalitat de Trajectòria Investigadora, al Dr. Agustín Escardino 
Benlloch, professor emèrit adscrit al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I 
de Castelló i director honorífic perpetu de l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, per 
la seua dilatada i excel·lent labor investigadora, la seua contribució al disseny i desenvolupament 
de productes innovadors i a la creació d’empreses de noves tecnologies en l’àrea ceràmica, així 
com pel seu esforç i dedicació en la transferència de coneixement útil per a l’empresa i per a la 
societat.

Finalment, el jurat acorda comunicar aquesta concessió, en la modalitat de Trajectòria Inves·
tigadora, al candidat premiat fent·la pública i procedir a l’entrega formal en l’acte acadèmic oficial 
que se celebrarà el pròxim dia 22 de febrer amb motiu de la festa de la universitat. 

El dia 22 de febrer de 2008 es va celebrar la festa del XVII Aniversari de creació de la Universi·
tat Jaume I. Durant l’acte oficial Rafael Benavent va procedir a l’entrega del IX Premi d’Investigació 
Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora.
L’acte el va presidir el rector Francisco Toledo; el president del Consell Social, Rafael Benavent; 
el director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, Juan Manuel Badenas Car·
pio; l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló, Alberto Fabra; el vicerector de Política Científica i Tec·
nològica, Vicente Orts; la vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, Rosa Mª 
Grau; la secretària general de l’UJI, Maria Victoria Petit i el vicerector d’Infraestructures i Personal 
d’Administració i Serveis, Vicente Cervera. 
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José Muñoz durant la lectura. Presidència de l’acte de l’acta de concessió del premi.

Rafael Benavent, president del Consell Social i el Dr. Agustín Escardino després de rebre
el Premi d’Investigació Consell Social en la modalitat de Trajectòria Investigadora.

Després de la lectura per part del secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de l’acta 
de concessió del IX Premi d’Investigació Consell Social, el president, Rafael Benavent, va fer en·
trega del premi.
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D’esquerra a dreta: José Muñoz, María Lidón Museros, Rafael Benavent, Francisco Toledo,
Francisco Fabregat, Germán García i Juan Bisquert.

El dia 5 de maig el president del Consell Social, Rafael Benavent, i el rector, Francis·
co Toledo, van presentar a la Fira del Llibre les publicacions guardonades amb el VIII Pre·
mi d’Investigació del Consell Social, en les seues dues modalitats. En la modalitat Treball 
d’Investigació, l’obra titulada Teoria Qualitativa de Representació de Formes. Aplicació a la 
Indústria, l’autora de la qual és Maria Lidón Museros Cabedo, i en la modalitat de Resul·
tats de I+D+i, el 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.

L’acte va comptar amb la presència del vicepresident del Consell Social, José Luis Breva, i el 
secretari del Consell Social, José Muñoz. 
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El dia 18 de febrer de 2008 Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari del Consell 
Social respectivament, van mantenir a València una reunió amb el director general d’Universitats 
i Investigació.

El dia 5 de març de 2008 el president del Consell Social, Rafael Benavent, i el secretari del 
mateix, José Muñoz, van assistir a una reunió de la Conferència de Presidents de Consells Socials 
a Madrid, en la qual van presentar el programa de les Jornades de Presidents i Secretaris de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, que es van celebrar a Castelló els dies 
29, 30 i 31 de maig de 2008.

El dia 1 d’abril de 2008 es va celebrar una reunió de la Comissió Executiva de la Fundació 
General de la Universitat, a la qual va assistir el secretari del Consell, José Muñoz.

Aquell mateix dia, per la vesprada, també va assistir a una reunió del jurat tècnic del Premi 
Millor Empresa de l’Any del diari Mediterráneo.

El dia 3 d’abril de 2008, a les instal·lacions de l’ESPAITEC 1 d’Incubació i Serveis 
d’Administració – UJI – Campus Riu Sec, va tenir lloc l’acte de col·locació de la Primera Pedra del 
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI, obrint l’acte el rector amb unes paraules i cedint 
el torn al president d’ESPAITEC, José Roca, president de la Confederació d’Empresaris de Castelló 
i tancant l’acte el conseller d’Educació, Sr. Alejandro Font de Mora.

A aquest acte va assistir Rafael Benavent, president del Consell Social.

El dia 3 d’abril el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a la Trobada Tècnica de 
Secretaris de Consells Socials, que va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Madrid.

El dia 11 d’abril es va celebrar el solemne acte d’investidura com a doctor honoris causa 
del psicòleg Peter Lang i del físic Adrián Parsegian a la sala d’actes Alfons el Magnànim, que van 
ser apadrinats pel catedràtic de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia de la Universitat Jaume I, Javier Moltó Brotons i pel catedràtic de Física Aplicada de 
l’UJI, Vicente Manuel Aguilella Fernández, respectivament.
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D’esquerra a dreta, Javier Moltó, Peter Lang, Adrián Parsegian iVicente Aguilella.

Composició de la Presidència, amb els doctors honoris causa i els seus padrins.

A l’acte van assistir Rafael Benavent, president del Consell Social, com a membre de la  
Presidència, el secretari, José Muñoz, i els consellers, Manuel González Cudilleiro, Encarna 
Barragà Brito i Daniel Gozalbo Bellés.
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José Muñoz, secretari del Consell,  amb estudiants membres d’EADE CONSULTORIA J.E.

El dia 11 d’abril José Muñoz, secretari, va assistir en representació del Consell Social a 
l’acte de gala de celebració del quinzè aniversari de la Junior Empresa EADE CONSULTORIA J.E. 
de la Universitat Jaume I, al saló d’actes Alfons el Magnànim, en la Facultat de Ciències Jurídiques 
i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

El dia 21 de maig 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, Rafael Benavent, i el rector, Francisco Toledo. L’acte també va comptar amb la presència 
del secretari del Consell, José Muñoz.

El dia 22 de maig va tenir lloc l’entrega del Premi Empresa de l’Any del periòdic Mediterráneo. 
Hi 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.

El dia 17 de juny la Universitat per a Majors de la Jaume I va clausurar el curs 2007/2008. La 
lliçó de clausura va ser impartida pel doctor en Filologia Romànica i Hispànica Santiago Fortuño 
Llorens, professor de Literatura Espanyola de la Universitat Jaume I, amb el títol “La novel·la d’avui 
i el canvi social”.

A aquest acte va assistir José Muñoz, secretari del Consell Social.

El dia 20 de juny de 2008 el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a l’acte 
de clausura del curs acadèmic 2007/2008 i solemne investidura com a doctor honoris causa del 
Dr. Valentín Fuster Carulla, a la Universitat Politècnica de València.

El dia 14 de juliol, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a l’acte de 
presentació de les beques de la Fundació General de la Universitat Jaume I que, amb el patrocini 
de la Fundació Caixa Castelló BANCAIXA i amb la col·laboració del Vicerectorat de Postgrau, 
s’han convocat per a la realització d’estudis de màster per al curs 2008/2009.



aSSiStència a acteS 45

Intervenció de la secretària general en el moment de la lectura de la Memòria de l’UJI.

El dia 22 de setembre va tenir lloc al saló d’actes de l’edifici de Postgrau la inauguració 
del VII Seminari Internacional “Iniciatives empresarials i desenvolupament territorial: comparacions 
europees. El clúster ceràmic de Castelló de la Plana (Espanya)”. El seminari, organitzat a través de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i la Université d’Angers, va ser inaugurat pel 
rector de l’UJI, acompanyat, entre altres personalitats, per Rafael Benavent, president del Consell 
Social.

També va assistir a aquesta inauguració el secretari del Consell, José Muñoz.

El dia 23 de setembre es va celebrar l’acte acadèmic d’obertura oficial del curs 2008·2009, 
que va presidir el rector, Francisco Toledo Lobo, i va comptar amb la presència de la secretària 
autonòmica d’Universitat i Ciencia, María Amparo Camarero Olivas, compartint la Prsidència 
amb el president del Consell Social, Rafael Benavent Adrián, el vicealcalde de  Castelló, Javier 
Moliner, lla vicerectora d’Investigació, Rosa Llusar, la vicerectora d’Estudiants i Ocupació, Leonor 
Lapeña, i la secretària general de l’UJI, Maria Victoria Petit Lavall.

La lliçó inaugural va ser a càrrec de la catedràtica d’Economia Aplicada d’aquesta universitat, 
Ana María Fuertes Eugenio, i es va titular “Crisis alimentaria y su impaco en los niveles de pobreza 
de los países menos desarrollados”.
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Moment en què Ana Mª Fuertes exposa la seua lliçó inaugural.

Assistents a l’acte d’obertura del curs acadèmic 2008/2009, d’esquerra a dreta José Luís Breva, vicepresident del Consell Social; 
Rafael Montero, vicepresident del Consell Social; José Roca, president de la Confederació d’Empresaris de Castelló; Manuel 

González, vocal del Consell Social; darrere a l’esquerra, Pablo Baigorri, vocal del Consell Social.

El dia 29 de setembre José Muñoz, com a secretari del Consell Social, va assistir als actes 
commemoratius del patró de la Policia Local de Castelló.
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D’esquerra a dreta Carme Olaria Puyoles, ponent; Salvador Cabedo, director de la Universitat per a Majors; Francisco 
Toledo Lobo, rector; Javier Moliner, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Castelló i José Muñoz, secretari del Consell Social.

El dia 30 de setembre es va celebrar l’acte acadèmic d’obertura del curs 2008/2009 de la 
Universitat per a Majors, i va formar part de la presidència el secretari, José Muñoz Castillo, en 
representació del president del Consell Social.

La lliçó inaugural va ser impartida per la catedràtica d’Arqueologia de la Universitat Jaume 
I, Carme Olaria Puyoles, amb el títol “Pensament mític i religiós en les comunitats primitives”.

El dia 2 d’octubre va tenir lloc la inauguració de curs en la titulació d’Arquitectura Tècnica, 
a l’Escola Tècnica Superior de Tecnologia i Ciències Empresarials de l’UJI. Van formar part de la 
Presidència de l’acte José Muñoz, secretari del Consell Social,  Ángel M. Pitarch Roig, professor del 
Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció i Alfredo Corma Sanz, president del Col·legi 
Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

El dia 3 d’octubre José Muñoz, secretari del Consell Social i al mateix temps secretari de la 
Coordinadora Nacional de Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, 
es va desplaçar a Madrid per assistir a una reunió de la coordinadora, que es va celebrar a la 
Universitat Complutense de Madrid.

El dia 14 d’octubre es va celebrar a València una reunió de presidents i secretaris de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, en la qual es va prendre l’acord d’incorporació 
a l’Associació Conferència de Consells Socials, d’aquelles universitats valencianes que encara no 
ho hagueren fet, així com la constitució d’un Fòrum de Consells Socials Valencians.
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Moment de l’entrega.    Autoritats i becaris.

El dia 24 d’octubre de 2008 en el Seu del Consell Social de l’UJI, es van reunir els secretaris 
dels consells socials de les Universitat Politècnica de València, Universitat de València i Universitat 
Jaume I, per tractar el tema de la creació del Fòrum de Consells Socials Valencians.

El dia 25 d’octubre de 2008 el president del Consell Social, Rafael Benavent , va assistir a 
la conferència inaugural dels màsters oficials de Psicologia del Treball, les Organitzacions i en 
Recursos Humans i de Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia, de la Universitat Jaume I, que va 
ser impartida pel reconegut psiquiatre i professor de la New York University, Luis Rojas Marcos, 
davall el títol “Optimisme en acció. Avanços recents en psicologia positiva i salut”. 

El dia 27 d’octubre el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a l’acte de 
presentació de la “Guia de la innovació per a empreses de la Comunitat Valenciana: factors, 
recursos i estratègies d’innovació”, celebrada en la seu de CIERVAL a València, a la qual va 
assistir la consellera d’Indústria, Comerç i Innovació, Belén Juste Picó, així com el president de la 
CIERVAL, Rafael Ferrando Giner.

Els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2008 es van celebrar a la Universitat Autònoma de 
Madrid les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles.

El Consell Social va estar representat per part del secretari, José Muñoz.

El dia 12 de desembre el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir en representació 
del president, Rafael Benavent, a l’acte d’entrega de les 74 primeres beques que la Fundació 
General subvenciona, d’acord amb el conveni signat amb la Fundació Caixa Castelló BANCAIXA, 
per a la col·laboració en diversos actes culturals i per al suport a l’activitat universitària. 
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JORNADES DE PRESIDENTS I SECRETARIS DE CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS 
PUBLIQUES ESPANYOLES, ORGANITZADES PEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I DE CASTELLÓ

Els dies 29, 30 i 31 de maig es van celebrar a Castelló les Jornades de Presidents i Secretaris 
de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

El 1995 es va crear la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles com a punt de trobada, debat i posada en comú d’experiències i de temes 
de gran impacte en el món universitari i la seua integració en la societat.

Des d’aleshores, dues vegades a l’any se celebren Jornades de Presidents i Secretaris de 
Consells Socials que, organitzades en cada ocasió per un consell social en la seua respectiva 
universitat, serveixen per a conèixer la problemàtica existent en el món universitari i la seua 
implicació en els paràmetres socials, així com els demandes que la societat va posant de manifest 
en l’educació superior.

Tenint en compte tot això, el Consell Social de la Universitat Jaume I, en la sessió plenària 
número 18, el 9 de novembre de 2007, va acordar la celebració de les Jornades de Presidents 
i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles els dies 29, 30 i 31 de 
maig de 2008 per tal de debatre, conèixer experiències i constituir un fòrum de debat sobre el 
procés d’adaptació de les universitats a l’espai europeu d’educació superior. Es va considerar 
oportuna aquesta data tant perquè el procés celebrat estava en marxa com perquè l’any 2008 es 
commemora el VIII centenari del naixement del rei Jaume I, que dóna nom a la universitat.

En el Consell Social es va constituir un grup de treball integrat pel president, els dos 
vicepresidents, un conseller i el secretari, que té com a objectiu promoure la programació, les 
intervencions i l’organització de les jornades.

Amb data 23 de novembre de 2007 la reunió de presidents de consells socials de les 
universitats públiques espanyoles celebrada a la Universitat de Còrdova va aprovar la celebració 
de les jornades en la Universitat Jaume I, a proposta del seu Consell Social.



50

JornadeS de PreSidentS i SecretariS de conSellS SocialS
de leS uniVerSitatS PÚBliqueS eSPanyoleS

Posteriorment, el dia 5 de març de 2008, el Comitè Executiu Nacional de la Conferència de 
Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles va conèixer i va aprovar el 
programa de les jornades i, per tant, els temes de debat que es refereixen al procés d’adaptació a 
l’espai europeu d’ensenyament superior.

Així mateix, el dia 3 d’abril de 2008, en ocasió de la Trobada Tècnica de Secretaris de les 
Universitats Públiques Espanyoles, celebrada a la Universitat Politècnica de Madrid, es va donar 
compte del programa als secretaris dels consells socials.

En l’àmbit dels jornades s’ha celebrat la reunió de presidents i la reunió de secretaris de 
consells socials de les universitats públiques espanyoles.

DESENVOLUPAMENT I CONCLUSIONS

L’estructura de les jornades comprenia dos aspectes diferenciats. D’una banda, el debat 
sobre les dificultats existents en el procés de nova estructuració i homologació de les titulacions 
universitàries a l’espai europeu d’ensenyament superior.

Les ponències impartides van permetre als assistents conèixer millor la situació actual del 
procés d’adaptació, les característiques, la problemàtica i el paper insubstituïble i necessari dels 
consells socials de les universitats públiques espanyoles. En aquest sentit, es va poder conèixer el 
punt de vista internacional del procés en la resta de països europeus, les directrius del Ministeri de 
Ciència i Innovació i les de la Generalitat Valenciana, així com la materialització d’aquest procés 
en la Universitat Jaume I.

Una de les conclusions evidents d’aquestes jornades ha sigut que cada consell social ha de 
debatre aquest procés amb la suficient profunditat i col·laborar explicant millor a la societat les 
seues característiques i els seus objectius, que no obeeixen a  simples indicadors econòmics, sinó 
a la missió principal de preparar els estudiants perquè puguen exercir un paper determinant en el 
desenvolupament econòmic, social i cultural del nostre temps.

D’altra banda, les jornades s’han ocupat de la necessitat d’una major cooperació entre la 
universitat i l’empresa, ja que la universitat ha de ser impulsora de desenvolupament.

En aquesta línia, es va posar de relleu que és erroni considerar que estem davant un simple 
procés d’homologació i de canvi de denominació de les titulacions universitàries, perquè les 
demandes socials exigeixen una funció cada vegada més decisiva i més important de la universitat 
i, particularment, una transferència del coneixement millor i més efectiva, aprofundiment en la 
investigació, en els avanços tecnològics i en la innovació i, de forma molt especial, en la millora de 
la qualitat dels titulats per les universitats.
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Els consells socials, després del debat generat, consideren que l’estructuració de les noves 
titulacions, així com les accions investigadores de cada universitat, han de tenir en compte l’entorn 
socioeconòmic més pròxim.

A més a més, es va analitzar la creixent preocupació i la inquietud social produïda en el si dels 
consells socials per la pobra qualificació que el conjunt de l’ensenyament espanyol aconsegueix 
en els distints rànquings mundials. Per això, els consells socials, a partir de la celebració d’aquestes 
jornades, entenen que és necessari estudiar en profunditat aquest greu problema, revisar la 
possible falta d’adequació d’alguns rànquings a la realitat espanyola tot oferint tot el suport 
possible per rectificar aquesta situació, inculcant una cultura d’esforç, treball i responsabilitat en 
tots els àmbits de la formació.

Les intervencions d’experts, molt valorades pels assistents, han sigut distribuïdes a tots els 
consells socials d’Espanya per sol·licitud dels assistents.

Finalment, cal assenyalar, com a resultat final de les jornades, que s’han complit molt 
satisfactòriament els objectius proposats.

ENTITATS COL·LABORADORES

Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Excm. Ajuntament de Castelló

Excma. Diputació Provincial de Castelló

Fundació Caixa Castelló BANCAIXA

Il·lm. Ajuntament de Peníscola

Il·lm. Ajuntament de Vilafamés
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PrograMa de les Jornades

PROGRAMA D’ACTIVITATS DELS PARTICIPANTS

DIJOUS 29 DE MAIG DE 2008
 Allotjament Hotels: Termes Marines “El Palasiet” i “Voramar”

 15,30 h: Trasllat amb autobús des dels hotels al Campus de la Universitat Jaume I de Castelló.
 16,30 h: Entrega d’acreditacions i documentació als participants.
 17,00 h: Inauguració de les jornades al saló d’actes de l’edifici del Consell Social.
  Francisco Camps Ortiz. President de la Generalitat Valenciana.
  José María Fluxá Ceva. President del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid i 

President de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles.

  Rafael Benavent Adrián, President del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.
  Francisco Toledo Lobo. Rector  de la Universitat Jaume I de Castelló.
  Alberto Fabra Part. Alcalde de l’Ajuntament de Castelló.
.

PRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I,
I CASTELLÓ I LA SEUA PROVÍNCIA, A TRAVÉS D’UN VÍDEO

17,30 h.:  Conferència inaugural: “La universitat impulsora de desenvolupament”.
 Alfredo Sáenz Abad.
 Vicepresident i Conseller Delegat del Grupo Santander.
18,15 h: Pausa.
18,30 h: Taula redona: “Problemàtica d’implantació de les noves titulacions de grau, màster i doctorat”.
Moderador:  Salvador Sánchez-Terán Hernández.
  President del Consell Social de la Universidad de Salamanca.
Ponents:  Francisca García Sicilia.
  Secretària de la International Association of University Governing Bodies (IAUGB).
 Araceli Sanchis De Miguel.

Vocal Assessora del director general d’universitats del Ministeri de Ciència e Innovació. 
Experta en Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

 Francisco Toledo Lobo. 
  Rector de la Universitat Jaume I de Castelló.

 María Amparo Camarero Olivas.
  Secretària Autonòmica d’Universitat i Ciència.
20,00 h:  Debat. 
20,45 h:  Trasllat dels participants, en autobús, a l’Ajuntamiento de Castelló.
21,30 h:  Recepció de l’Alcalde de Castelló. 
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DIVENDRES 30 DE MAIG DE 2008

9,30 h.: Taula Redona (Hotel PALASIET): “La necesitat d’una major cooperació entre la Universitat i 
la Empresa”.
Moderador:  Rafael Benavent Adrián.
 President del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.
Ponents: D. Juan Mulet Meliá.
 Director General de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
 Ricardo López Soria.
 Conseller Delegat de UBE Europa: UBE Corporation Europe S.A.
 – UBE Chemical Europe S.A. – UBE Engineering Plastics S.A.
 Agustín Escardino Benlloch.
 Director Càtedra Agustín Escardino Universitat Jaume I – Institut de Tecnolo-

gia Ceràmica.
 Premi Rei En Jaume de Noves Tecnologies.
 José Abargues Morán.
 Director de Recursos Humans de FORD ESPAÑA.

11,15 h: Debat.
11,45 h: Pausa café.
12,00 h:  Reunió de presidents de consells socials al saló “Termes”. 
12,00 h: Reunió de secretaris de consells socials al saló “La Bodeguita”. Eleccions a la Coordinadora 

Nacional de Secretaris de Consells Socials.
16,00 h: Eixida en autobús cap a Peníscola.
17,00 h. Visita guiada per Peníscola.
20,00 h. Conclusions i clausura de les jornades al saló gòtic del castell de Peníscola.
 Carlos Fabra Carreras.
 President de la Diputació Provincial de Castelló.
 Alejandro Font de Mora Turón.
 Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana.
 Rafael Benavent Adrián.
 President del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.
 Francisco Toledo Lobo.
 Rector de la Universitat Jaume I de Castelló.
 José María Fluxá Ceva, President del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid i 

president de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles (Conclusions).

 Andrés Martínez Castellá.
 Alcalde de Peníscola.
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Moment de la intervenció del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.

Dia 29 de maig de 2008
La inauguració de les jornades va tenir lloc al saló d’actes de l’edifici del Consell Social i va 

estar presidida pel Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.

La conferència inaugural “La universitat impulsora de desenvolupament” va ser impartida 
per Alfredo Sáenz Abad, vicepresident i conseller delegat del Grupo Santander.
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Intervenció del Sr. Sáenz Abad, davall l’atenta mirada del president del Consell, Rafael Benavent.

A la taula redona “Problemàtica d’implantació de les noves titulacions de grau, màster i 
doctorat”, va actuar com a moderador Salvador Sánchez-Terán Hernández, president del Consell 
Social de la Universitat de Salamanca.

Com a ponents van intervenir:
Francisca García Sicilia, secretària de International Association of University Governing 
Bodys (IAUGB).
Araceli Sanchis de Miguel, vocal assessora del director general d’universitats del Ministeri de 
Ciència i Innovació. Experta en espai europeu d’educació superior.
Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I de Castelló.
Maria Amparo Camarero Olivas, secretària autonòmica d’Universitat i Ciència.
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D’esquerra a dreta, Francisca García, Araceli Sanchis, Salvador Sánchez-Terán, Francisco Toledo i Mª Amparo Camarero.

D. Alberto Fabra junto a los participantes, en la escalinata de lAjuntament.

A la nit, l’alcalde de Castelló, Alberto Fabra va oferir una recepció als participants en les 
jornades.



57

JornadeS de PreSidentS i SecretariS de conSellS SocialS
de leS uniVerSitatS PÚBliqueS eSPanyoleS

D’esquerra a dreta: Juan Mulet, Agustín Escardino, José Abargues, Rafael Benavent i Ricardo Soria.

Dia 30 de maig de 2008

Va començar la jornada a l’hotel Palasiet amb una taula redona “La necessitat una major 
cooperació entre la universitat i l’empresa”, en la qual va actuar com a moderador Rafael 
Benavent Adrián, president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló.

Com a ponents, van intervenir:

Juan Mulet Meliá, director general de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
Ricardo López Soria, conseller delegat de UBE Europa: UBE Corporation Europe S.A. – UBE 
Chemical Europe S.A. – UBE Engineering Plastics S.A.
Agustín Escardino Benlloch, director de la càtedra Agustín Escardino Universitat Jaume I – 
Institut de Tecnologia Ceràmica. Premi Rei en Jaume de Noves Tecnologies.
José Abargues Morán, director de Recursos Humans de FORD ESPAñA.
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Àmplia visió en un moment de la intervenció de Juan Mulet.

En acabar la taula redona i després d’un descans, es va celebrar les reunions de presidents 
i secretaris participants de les jornades. En la reunió de secretaris es va procedir a l’elecció de la 
Coordinadora Nacional de Secretaris de Consells Socials.
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Taula presidencial de la reunió de presidents de consells socials. D’esquerra a dreta, José Luis López Silanes president del Consell 
Social de la Universitat de La Rioja, Rafael Benavent Adrián, president del Consell Social de la Universitat Jaume I,

José Mª Fluxá Ceva, president de la Conferència de Consells Socials i del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid
 i Mª José Díaz Couso, secretària del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid.

Participants de la reunió de secretaris.
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D’esquerra a dreta: Luis Tena, vicepresident de la. Diputació Provincial de Castelló, Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, Mª 
Amparo Camarero, secretària Autonòmica d’Universitat i Ciència, Rafael Benavent, president del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, Modesto Fabra, vicerector de l’UJI I José Mª Fluxá, president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid i 

president de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Uuniversitats Públiques Espanyoles.

Moment de votacions per elegir la Coordinadora Nacional de Secretaris.

A la vesprada els participants es van desplaçar a Peníscola, on es va procedir a la celebració 
de les conclusions i clausura de les jornades al saló gòtic del castell de Peníscola.
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Intervenció de José Mª Fluxá durant la clausura de les Jornades.
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Estudiants de la Universitat Jaume I que van col_laborar en les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les
Universitats Públiques Espanyoles, amb el secretari i el personal del Consell Social. D’esquerra a dreta, Esther Arrizabalaga 

(Publicitat i Relacions Públiques); Amandine Mihschaert (Relacions Públiques); José Muñoz (secretari del Consell Social); Paula 
Sordini (Publicitat i Relacions Públiques); Mª Pilar Porcar (secretària del president del Consell Social); Alicia Vaquero (Publicitat 
i Relacions Públiques); Javier Vidal (Publicitat i Relacions Públiques); Eurídice Lloría (administrativa de la Secretaria del Consell 
Social); María Sánchez de Mora (responsable del Departament de Jornades, Seminaris i Congressos de la FUE); Marc Granell 

(Publicitat i Relacions Públiques); Inma Gozalbo (Publicitat i Relacions Públiques) i Tania Julián (Diplomada en Turisme).
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LLIBRE INSTITUCIONAL 

“La obra legislativa de Jaume I de Aragón”
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Portada del Llibre Institucional del Consell Social. Any 2008.

El dia 16 de desembre de 2008, amb motiu de la celebració del VIII Centenari del naixement 
del rei Jaume I, el Consell Social, en la seua funció de donar a conèixer a la societat temes d’interés 
de la nostra universitat, tasca que va començar l’any 1996, va celebrar una roda de premsa per 
presentar la publicació La obra legislativa de Jaime I de Aragón, realitzada amb caràcter científic 
per Vicent García Edo.
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D’esquerra a dreta, Francisco Toledo, rector de l’UJI; Rafael Benavent, president del Consell Social
i Vicent García, autor del llibre, en l’acte de presentació.

En l’acte, el president, Rafael Benavent, va indicar que correspon al Consell Social promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, i, en 
aquest sentit, ha donat l’oportunitat de conèixer una selecció d’alguns dels tresors bibliogràfics 
més importants que la Universitat Jaume I ha reunit en els últims anys. Per a aixó, s’ha comptat 
amb l’entusiasta col·laboració del reconegut professor d’Història del Dret, Vicente García Edo.

En commemoració del VIII Centenari del naixement del rei Jaume I, que dóna nom a la nos·
tra universitat i en el marc d’aquesta efemèride, el Consell Social ha volgut donar a conèixer a la 
societat un aspecte generalment menys conegut, però fonamental per a la construcció del Regne 
de València, que va ser la faceta del rei com a legislador. No en va l’actual Estatut d’Autonomia 
recupera Furs i la Generalitat està desenvolupant una important labor legislativa que, partint de 
la legislació històrica, actualitza normes que afecten directament els valencians, com el règim 
econòmic del matrimoni i l’anunciada Llei de Successions.

El rei va configurar el regne cristià de València, articulant les mesures legals pròpies i 
diferents dels seus altres dominis, necessàries per aconseguir una societat estable, i el foment de 
la repoblació, i va atorgar una quantitat significativa de cartes pobla, que són molt nombroses en 
terres castellonenques i que van definir les línies mestres per a la constitució del règim municipal 
de les comunitats urbanes.

Ací rau la importància de l’obra legislativa del rei Jaume I que recull una visió completa de 
la seua actuació en tots els territoris del seu govern, que el Consell Social dóna a conèixer a través 
d’aquesta publicació.
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REPRESENTANTS DESIGNATS PEL CONSELL SOCIAL

• consell valencià d’Universitats 
Rafael Benavent Adrián President
Rafael Montero Gomis Vicepresident
Vicente Mira Franch Conseller

Durant l’any 2008 el Consell Valencià d’Universitats es va reunir el dia 4 de març i el dia 2 de 
juliol.

• consell de govern 
José Luis Breva Ferrer Vicepresident
Vicente Mira Franch Conseller
Enrique Vicedo Madrona Conseller

Les reunions de Consell de Govern celebrades durant l’any 2008 han sigut:
Nº 16:   04 de Febrer Nº 17:   02 de abril  Nº 18: 24 de abril
Nº 19:   26 de maig Nº 20: 25 de juny  Nº 21: 18 de juliol
Nº 22:  01 de octubre Nº 23: 11 de novembre  Nº 24: 18 de novembre
Nº 25:  11 de desembre

• coMissió de control Pla de Pensions 
Manuel González Cudilleiro  Conseller

Durant 2008 aquesta comissió es va reunir els dies 7 de març, 22 de maig, 4 de juny, 4 de juliol 
i 29 de setembre.

• coMissió d’adJUdicació d’aJUdes socials  
José Antonio Herranz Martínez Conseller

La Comissió d’Adjudicació i Ajudes Socials durant l’any 2008 es va reunir els dies 20 de febrer, 
7 d’abril i 7 d’octubre.

• consell assessor inserción Professional 
Enrique Vicedo Madrona Conseller

Aquest consell s’ha reunit el 18 de juny i uel 17 de desembre.

• Mesa negociadora 
Enrique Vicedo Madrona,  Conseller
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Els membres de la Mesa Negociadora durant l’any 2008 es van reunir l’1de febrer, el 19 de 
febrer, el 6 de maig, el 22 de maig, el 19 de juny, el 15 de juliol, el 25 de setembre, el 3 de 
novembre i el 9 de desembre.
1de febrer  19 de febrer 6 de maig 22 de maig 19 de juny 15 de juliol
25 de setembre 3 de novembre 9 de desembre

• PrograMa de forMació a la carta

Enrique Vicedo Madrona,  Conseller

• coMisió eXecUtiva de la fUndació de la coMUnitat valenciana, fUndació general de la Universitat 
JaUMe i

Rafael Benavent Adrián President
José Muñoz Castillo Secretari

 La Comissió Executiva es va reunir el dia 1 d’abril i el 3 de desembre.

• Patronat de la fUndació de la coMUnitat valenciana, fUndació general de la Universitat JaUMe i
Rafael Benavent Adrián President
José Luís Breva Ferrer Vicepresident
José Muñoz Castillo Secretari

 El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 25 d’abril i el 16 de desembre.

• Parc científic

Rafael Benavent Adrián President
 Van mantenir reunions els dies 17 de març i 18 de novembre de 2008.

• coMisions d’estUdi Per a la iMPlantació de noves titUlacions

José Luís Breva Ferrer Vicepresident
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El Consell Social, en la seua reunió del dia 21 de juliol de 2008, va tenir coneixement, segons les 
competències que li atribueix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, del següent informe d’auditoria realitzat en l’exercici 2007:

Informe d’auditoria de comptes anuals

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

1. Hem auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló que comprenen el 
balanç de situació al 31 de desembre de 2007, el compte del resultat economicopatrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la data 
citada, la formulació de la qual és responsabilitat dels òrgans de govern de la universitat. La 
nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals esmentats en el seu 
conjunt, basant·nos en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment 
acceptades que requereixen l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de 
l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació, dels principis 
comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

2. D’acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte del resultat economicopatrimonial 
i del quadre de finançament, a més de les xifres d’exercici 2007, les corresponents a l’exercici 
anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 2007. El 
dia 15 de maig de 2007 emetem el nostre informe d’auditoria sobre els comptes anuals de 
l’exercici 2006 en el qual expressem una opinió favorable.

3. Segons el nostre parer, els comptes anuals de l’exercici 2007 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat 
Jaume I de Castelló al 31 de desembre de 2007, del resultat economicopatrimonial, de 
l’execució del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat en 
la data esmentada, i contenen la informació necessària i suficient per a la seua interpretació 
i comprensió adequada, de conformitat amb principis i normes de comptabilitat pública que 
guarden uniformitat amb els aplicats en l’exercici anterior.

 DELOITTE & TOUCHE INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
  GENERALITAT VALENCIANA
 
 Luís Caruana Font de Mora Juan Antonio García López
 Soci·Auditor de Comptes VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
  CONTROL FINANCER

 27 de maig de 2008
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Informe d’auditoria operativa

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

1. Hem auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló que comprenen el balanç 
de situació fins al 31 de desembre de 2007 i el compte de resultats economicopatrimonial 
i l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en 
eixa data, la formulació de la qual és responsabilitat dels òrgans de govern de la universitat. 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el 
seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment 
acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització de proves selectives de 
l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació global, dels 
principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades, havent emès el nostre informe 
d’auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2007 el 27 de maig de 2008 i en el qual 
expressem una opinió favorable.

2. En relació amb l’esmentat examen, hem dut a terme també una auditoria operativa de les 
principals àrees d’operacions de la Universitat Jaume I de Castelló. El treball ha consistit 
en una anàlisi de les àrees amb el propòsit d’avaluar en termes d’eficiència i eficàcia els 
procediments operatius, la gestió dels recursos i l’èxit dels objectius dels distints serveis, tot 
exposant, donat el cas i sempre que ha sigut possible, les mesures correctores oportunes.

 A més a més, en relació a l’auditoria dels comptes anuals d’Universitat Jaume I de Castelló 
a data del 31 de desembre de 2007 i d’acord amb les normes d’auditoria generalment 
acceptades, efectuem una revisió del sistema de control intern a fi d’establir·ne la fiabilitat 
i perquè ens servisca de base per determinar 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 de la revisió esmentada, aquesta 
no va incloure tots els procediments i tècniques de control i no va ser dissenyada a fi de 
preparar recomanacions detallades ni per emetre una opinió sobre el control intern.

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

 DELOITTE    INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
      GENERALITAT VALENCIANA
 Luís Caruana Font de Mora  Juan Antonio García López
 Soci·Auditor de Comptes  VICEINTERVENTOR GENERAL
      D’AUDITORIES
 27 de maig de 2008
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La Trobada de Presidents i Secretaris dels Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles va centrar la cobertura informativa durant 2008.

Durant l’any 2008 els mitjans de comunicació, locals i autonòmics principalment, han 
donat una àmplia cobertura informativa a l’activitat del Consell Social de la Universitat Jaume I, 
especialment la relacionada amb la celebració a Castelló de les Jornades de Presidents i Secretaris 
de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, la qual va tenir com a epicentre el 
campus de l’UJI i, com a amfitrió, al seu Consell Social.

Les primeres notícies de premsa publicades en 2008 referides a l’activitat del Consell Social 
de la Universitat Jaume I apareixien el 25 de gener per  informar sobre la concessió del IX Premi 
d’Investigació, Modalitat de Trajectòria Investigadora, al professor emèrit de l’UJI i director honorífic 
de l’Institut de Tecnologia Ceràmica que porta el seu nom, Agustín Escardino. Publicaven la notícia 
Mediterráneo, Levante de Castellón, El Mundo, Castellón al Día, Las Provincias i Metro Castellón. 

Durant el mes de febrer una única notícia publicada per El Mundo, Castellón al Día, constituïa 
la primera informació pública sobre les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Espanyoles que es van celebrar a Castelló a finals del mes de maig. Es 
tractava d’una fotonotícia en què s’informava sobre la reunió mantinguda el dia anterior entre el 
president del Consell Social de l’UJI i l’alcalde de Castelló per preparar dita trobada.

El mes d’abril va ser especialment prolífic quant a informacions referents al màxim òrgan 
de participació ciutadana de la Universitat Jaume I. El 8 d’abril els principals mitjans escrits 
castellonencs donaven la notícia de la incorporació com a membre del Consell del president 
del Col·legi Oficial de Metges de Castelló. Mentre que Levante de Castellón recollia la notícia 
davall el titular “El Consell Social potencia Medicina fitxant el president del Col·legi de Metges”, la 
resta de mitjans que informaven respecte d’això –Mediterráneo, ADN Castelló i Las Provincias– es 
limitaven a esmentar en els seus titulars la incorporació, sense cap referència a la intencionalitat 
del fet. A mitjan mes, el dia 20, la convocatòria del X Premi d’Investigació i del Premi d’Estudiantat 
Emprenedor en la Universitat Jaume I tornava a despertar l’interès de la premsa. De nou eren 
Mediterráneo, Levante de Castellón, El Mundo, Castellón al Día, i Las Provincias els periòdics que 
es feien ressò de la convocatòria el mateix dia, mentre que el diari d’àmbit estatal El Economista 
donava la informació l’últim dia del mes. Encara el 27 d’abril el periòdic Mediterráneo comunicava 
l’aprovació de l’exercici econòmic de 2007 per part del Consell Social davall el titular “La Universitat 
Jaume I va ingressar 142,5 milions l’any 2007”. 

Maig de 2008 va ser el mes de major presència del Consell Social en els mitjans de 
comunicació, principalment, a causa de la celebració a Castelló de les Jornades de Presidents i 
Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles. Les informacions del mes 
van començar amb una notícia de Mediterráneo en què es donava compte de la presentació a la 
Fira del Llibre de Castelló de la publicació del treball guardonat amb el VIII Premi d’Investigació 
del Consell Social en la modalitat de Resultats de I+D+I, Sensor d’humitat de la terra per al control 
de reg. El 22 de maig Las Provincias, Levante de Castellón i El Periódico Mediterráneo anunciaven 
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la celebració de la Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials durant els tres últims 
dies del mateix mes, i el dia 25 aquest últim diari publicava un article del president del Consell 
Social de la Universitat Jaume I, Rafael Benavent, davall el títol “Universitat i reptes socials”, que 
analitzava –a propòsit de la trobada– els reptes que les universitats públiques han d’afrontar en 
el marc del conegut procés de Bolonya. El dia 29 informaven del començament de les jornades 
els diaris Mediterráneo, Levante·EMV (edició de la Comunitat Valenciana), El Mundo, Castellón al 
Día, i Metro Castellón, mentre que el dia 30 la pràctica totalitat dels mitjans d’àmbit provincial es 
feien ressò de la inauguració, especialment del discurs del president de la Generalitat Valenciana. 
El titular de Mediterráneo resava “Camps destaca el paper de la universitat per al creixement”, 
el de Levante de Castellón assenyalava que “Camps destaca l’enorme esforç econòmic de les 
universitats” i el d’El Mundo, Castellón al Día que “L’empresa creu que la universitat és ‘motor 
de desenvolupament’ ”. També Las Provincias subratllava paraules del president valencià en el 
seu titular –“esforç econòmic espectacular” per modernitzar les universitats–, mentre que Metro 
Castellón informava mitjançant fotonotícia de la inauguració, tot destacant també en ella alguns 
aspectes del contingut del parlament de Francisco Camps. Per la seua banda, Levante de Castellón 
destacava en els seus titulars la intervenció del president del Consell Social de l’UJI –“aposta per 
‘fer bé’ l’adaptació de títols a Europa”– i del vicepresident segon del Banco Santander, Alfredo 
Sáenz, que va oferir una conferència en la primera jornada de la trobada.

La clausura de les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles va ser coberta informativament per Mediterráneo, Levante de Castellón i 
El Mundo, Castellón al Día, amb diferents tractaments perquè, mentre que el primer feia esment 
concís a la decisió dels congregats de continuar l’estudi per canviar el sistema de classificació 
(rànquing) universitari i l’elecció del secretari del Consell Social de l’UJI –José Muñoz– com a 
secretari de la Coordinadora Nacional de Secretaris, el segon i el tercer destacaven la intervenció 
del president de la Conferència de presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles, José María Fluxá, i Levante de Castellón resumia de mode més ampli que els altres 
mitjans el desenvolupament de les jornades. Durant el mes de juny encara una altra notícia va 
ocupar les pàgines d’aquest últim diari, concretament el dia 3, quan informava de la reunió del 
Consell Social en què es va ratificar l’acord amb la Generalitat Valenciana per sufragar el deute 
d’aquesta amb la Universitat Jaume I.

Després d’un parèntesi informatiu de quatre mesos, l’11 de novembre Mediterráneo i Levante 
de Castellón donaven cobertura a la reunió del Consell Social en què es va informar favorablement 
sobre els 9 títols de grau que la Universitat Jaume I té previst implantar en el curs 2009/2010. 
L’última notícia de l’any 2008 va ser l’aprovació dels pressuposts de la Universitat Jaume I per a 
l’any 2009 per part del Consell Social. El 17 de desembre informaven d’aquest acord Mediterráneo, 
El Mundo, Castellón al Día, i Las Provincias.


