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Durant l’any 2009 l’activitat del Consell Social ha anat dirigida, de manera especial, a 
intentar traslladar les exigències i demandes socials al procés d’elaboració de les noves titulacions 
adaptades a l’espai europeu d’ensenyament superior, en aplicació de la Declaració de Bolonya. 
L’esforç realitzat ha tingut la compensació i s’han tramitat, i pràcticament elaborat, els plans 
d’estudis de 21 titulacions de grau, 39 màsters oficials i 31 programes de doctorat.

Gràcies a això la Universitat Jaume I podrà oferir a la societat de Castelló una oferta de 
titulacions completament renovada i adaptada a les exigències europees.

La Universitat Jaume I, que té actualment 12.461 estudiants i que des del curs 1997/1998 
ha experimentat un augment del 10,1%, posseeix una significativa capacitat d’atracció d’estudiants 
ja que 3.165 provenen d’altres províncies espanyoles. Amb unes xifres d’investigació que poden 
quantificar-se en 10.809.365,05 euros l’any 2008, i un pressupost per a l’exercici 2010 de 104.112.000 
euros, l’impacte econòmic que té l’activitat de la Universitat sobre el seu entorn és molt significatiu, ja que d’acord amb l’estudi 
La contribució socioeconòmica de les universitats públiques valencianes, dirigit per José Manuel Pastor i per Francisco Pérez, de 
l’IVIE, la Universitat Jaume I genera a la societat de Castelló rendes per valor de 176.000.000 d’euros i 4.760 ocupacions.

L’activitat de la Universitat és especialment significativa en aquests moments de recessió econòmica, que demana cada 
vegada major aprofundiment en I+D+i i la seua immediata reversió al teixit productiu, i contribuir amb eficàcia a superar la 
situació econòmica, a aconseguir llocs de treball i a assolir una major cohesió social.

Fruit de la firma d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I, el Consell Social 
ha incorporat un Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, dotat amb un diploma i tres mil euros. 

En l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la Festa de la Universitat, en el XVIII aniversari de la creació, es va fer el 
lliurament del I Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil a Sergio Fabra Llopis i a Rafael Forcada Martínez, 
enginyers en Informàtica per la Universitat Jaume I, titulats l’any 2004 i 2005, respectivament, pel seu esperit emprenedor i 
aposta innovadora materialitzada en l’Empresa 3dicom Suport d’Imatge Digital SL.

Així mateix, el Premi d’Investigació Consell Social en la seua desena edició, va ser concedit en la modalitat de Trajectòria 
Investigadora al doctor Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica i director de l’Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I de Castelló, per la seua dilatada i excel·lent labor investigadora i pel seu esforç i 
dedicació en la creació del Laboratori Acreditat i de Referència de Residus de Plaguicides. 

El 2009 es recorda el quart centenari de l’expulsió dels moriscos de la Península Ibèrica, que va ser decretada pel rei 
Felip III, i el Consell Social va publicar amb caràcter institucional Suna e Xara publicació amb la qual vol aproximar i donar 
a conèixer algunes de les manifestacions més importants de la cultura dels mudèjars valencians, la contribució del qual a la 
prosperitat econòmica del Regne de València va ser notable. Consisteix en l’estudi d’un manuscrit raríssim, peça única en el 
conjunt de la documentació conservada en qualsevol arxiu espanyol, que probablement deu ser l’únic exemplar que no va ser 
destruït en el procés d’expulsió dels moriscos, per estar escrit en valencià i no en llengua musulmana, els autors del llibre són 
Vicent García, professor d’Història del Dret de la Universitat Jaume I, i el professor Vicente Pons, professor de Paleografia de la 
Universitat de València i canonge arxiver de la Catedral de València. Des d’aquestes pàgines el Consell Social vol fer públic el seu 
agraïment als autors d’aquesta publicació, i també a Gonzalo Crespí de Valldaura, comte d’Orgaz i Sumacàrcer, propietari del 
manuscrit, per les facilitats donades per al seu estudi i per a la reproducció d’alguna de les seues pàgines, i als ajuntaments d’Onda 
i Sogorb que han fet possible la il·lustració del volum amb les obres d’art d’època musulmana conservades als seus municipis.

Per expiració del mandat legal, durant l’any 2009, es va produir la renovació dels vocals representants dels interessos 
socials. Vull expressar a tots els vocals ixents la meua gratitud pel treball i esforç realitzat, i vull agrair, també, als actuals consellers 
la seua dedicació i la seua contribució al fet que la Universitat Jaume I conega millor les exigències i necessitats socials, perquè 
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

PreSentació del PreSident



6 comPoSició del conSell Social

Sr. FranciSco Toledo lobo

Rector

Sr. raFael benavenT adrián

Sr. JoSé Muñoz caSTillo

Sra. vicToria PeTiT lavall

Secretària General
Sr. anTonio MonTañana riera

Gerent

Sra. roSa Mª Grau GuMbau

Professorat
Sra. naSTra areS arMero

Estudiant
Sra. Mª JoSé MorTe ruiz

PAS

PreSident:

Secretari:

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MieMbres Nats:

represeNtaNts elegits pel CoNsell de goverN:



7comPoSició del conSell Social

Sr. alFonSo Ferrada GóMez Sr. SebaSTian Pla coloMina

Sr. Pablo baiGorri García

Sr. alberTo Fabra ParT

Sr. MiGuel ánGel MuleT Taló

Sr. luiS PradeS Perona

Sra. encarna barraGán briTo

CCOO
Sra. conSuelo vallS GreGori

CCOO
Sr. conSTanTino calero vaquerizo

UGT

deSiGnatS Pel conSeller d’educació

deSiGnat Pel conSeller d’indÚStria, comerÇ i innoVació

deSiGnat Per l’aJuntament de caStelló

deSiGnat Per la diPutació ProVincial de caStelló

deSiGnatS Por leS orGanitZacionS SindicalS mÉS rePreSentatiVeS en l’ÀmBit de la 
comunitat Valenciana



8 comPoSició del conSell Social

Sr. Juan barreda MiralleS Sr. raFael MonTero GoMiS

Vicepresident
Sr. enrique vicedo Madrona

Sr. JoSé luiS breva Ferrer

Vicepresident

Sr. raFael cerdá Ferrer Sr. Juan JoSé MonzoníS MarTínez

Sr. Manuel González cudilleiro

Sr. JoSé SoS García 

Sr. JoSé anTonio Herranz MarTínez

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

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

deSiGnat PelS col·leGiS ProFeSSionalS de la comunitat Valenciana

deSiGnatS Pel PreSident del conSell Social

deSiGnatS Por leS cortS ValencianeS



9comPoSició de leS comiSSionS inFormatiVeS

COMISSIÓ ECONÒMICA:

President per Delegació: RAfAEl MONtERO GOMIS

Vocals:

 RAfAEl CERdá fERRER

 AlbERtO fAbRA PARt

 ROSA MARIA GRAu GuMbAu

 ANtONIO MONtAñANA RIERA

 SEbAStIáN PlA COlOMINA

 JOSé SOS GARCíA

 ENRIquE VICEdO MAdRONA

Secretari: JOSé MuñOz CAStIllO

COMISSIÓ d’ASSuMPtES uNIVERSItARIS

President per delegació: JOSé luIS bREVA fERRER

Vocals:

 NAStRA ARES ARMERO

 PAblO bAIGORRI GARCíA

 ENCARNA bARRAGáN bRItO

 MANuEl GONzálEz CudIllEIRO

 MIGuEl áNGEl MulEt tAlÓ

 MARíA VICtORIA PEtIt lAVAll

 luIS PRAdES PERONA

Secretari: JOSé MuñOz CAStIllO



10 rePreSentantS del conSell Social en conSellS i comiSSionS

CONSEll VAlENCIÀ d’uNIVERSItAtS

 bENAVENt AdRIáN, RAfAEl

 MIRA fRANCh, VICENtE (CESA El 21-09-09)
 GONzálEz  CudIllEIRO, MANuEl (tOMA POSESIÓN El 21-09-09)
 MONtERO GOMIS, RAfAEl

CONSEll dE GOVERN dE l’uJI

 bREVA fERRER, JOSé luIS

 MIRA fRANCh, VICENtE (CESA El 21-09-09)
 GONzálEz  CudIllEIRO, MANuEl (tOMA POSESIÓN El 21-09-09)     
 VICEdO MAdRONA, ENRIquE

COMISSIÓ GEStORA dEl PlA dE PENSIONS dE l’uJI

 GONzálEz CudIllEIRO, MANuEl

COMISSIÓ d’AdJudICACIÓ dE lES AJudES SOCIAlS uJI

 hERRANz MARtíNEz, JOSé ANtONIO

CONSEll ASSESSOR d’INSERCIÓ PROfESSIONAl

 VICEdO MAdRONA, ENRIquE

MESA NEGOCIAdORA uJI

 VICEdO MAdRONA, ENRIquE

GRuP dE tREbAll dE PROJECtES dE PARCS CIENtífICS A lES uNIVERSItAtS

 GONzálEz CudIllEIRO, MANuEl

CONSEll dE quAlItAt dE lA uNIVERSItAt JAuME I

 GONzálEz CudIllEIRO, MANuEl

 VICEdO MAdRONA, ENRIquE

PAtRONAt dE lA fuNdACIÓ dE lA COMuNItAt VAlENCIANA, fuNdACIÓ GENERAl dE 
lA uNIVERSItAt JAuME I

 bENAVENt AdRIáN, RAfAEl

 bREVA fERRER, JOSé luIS

 MuñOz CAStIllO, JOSé

 



11PreSa de PoSSeSSió del PreSident del conSell Social

Rafael Benavent Adrián, nomenat President del Consell Social per
 Decret 43/2009, de 20 de març del Consell, va prendre possessió el dia 27 d’abril de 2009
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per a la renovació dels vocals representants dels 
interessos socials. A aquest efecte el director 
general d’Universitat i Estudis Superiors, mitjançant 
carta de data 23 de març de 2009, ha sol·licitat 
la col·laboració del Consell per a demanar dels 
distints òrgans o entitats les corresponents 
designacions.

Assenyala que la celebració d’aquest Ple ve 
determinada pel termini establit en la Llei de 
pressupostos per a l’aprovació dels comptes anuals 
de l’exercici 2008 de la Universitat Jaume I i de les 
entitats dependents, a fi de poder remetre-les a 
temps complint la normativa vigent.

El secretari del Consell Social, José Muñoz, va 
assistir, el dia 18 de febrer, en el marc del cicle 
“Europa davant dels canvis universitaris”, a la 
conferència que va impartir la ministra alemanya 
Anette Schavan, a la Fundació Rafael del Pino 
a Madrid, i que va ser presentada per Cristina 
Garmendia, ministra de Ciència i Innovació. En la 
conferència es van posar de manifest els objectius 
més importants del procés de construcció de 
l’espai europeu d’ensenyament superior.

Presa de Possessió del President del Consell 
soCial

El secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, llegeix el Decret 43/2009, de 20 de 
març, del Consell (DOCV núm. 5979 de 23 
de març de 2009), pel qual es nomena Rafael 
Benavent Adrián president del Consell Social 
de la Universitat Jaume I de Castelló, en virtut 
del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i l’apartat 2 de l’article 5 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

informe del President del Consell soCial

Rafael Benavent Adrián informa sobre els 
assumptes següents:

Després d’haver sigut nomenat novament 
president del Consell Social, s’ha iniciat el procés 

El Ple del Consell Social  durant  la celebració d’una de les seues reunions.

Ple núm. 27, de 27 d’abril de 2009
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El dia 2 de març a la Llotja del Cànem i en l’àmbit 
del Club de Debat Jaume I, va participar en una taula 
redona sobre el tema “La universitat avui”. Va estar 
acompanyat per M. Amparo Camarero, secretària 
autonòmica d’Universitat i Ciència, Francesc 
Michavila, primer rector de la Universitat Jaume I, 
i Francisco Toledo, actual rector. El tema debatut 
amb major intensitat va ser el procés d’adaptació 
a l’espai europeu d’ensenyament superior d’acord 
amb la Declaració de Bolonya, i es va produir un 
ampli debat amb el públic assistent.

Sol · licita que conste en acta la felicitació 
del Consell Social al rector, Equip de Direcció, i 
personal d’administració i serveis, per la consecució 
del Segell d’Or d’Excel· lència Europea 500+. 
Es tracta d’un guardó molt important ja que la 
Universitat Jaume I és l’única universitat espanyola 
que l’ha obtingut en la categoria d’or. Aquesta 
distinció ha de servir d’esperó per a continuar 
progressant en els processos de millora que n’han 
fet possible l’atorgament. S’acorda per assentiment.

El dia 4 de març va visitar la universitat el 
president del Banc Santander, Emilio Botín, 
amb motiu de l’acord de ratificació del conveni 
de col· laboració entre la Universitat Jaume I 
i el Banc Santander. Manifesta que és una gran 
satisfacció que el rector haja sigut designat 
membre del Consell d’Administració d’Universia 
Espanya, per la qual cosa, proposa que conste en 
acta la felicitació del Consell Social, ja que això 
pot redundar en beneficis importants per a la 
comunitat universitària, posicionant la Universitat 
en un centre de decisions molt rellevant. S’acorda 
per assentiment.

El dia 6 de març va assistir al nomenament de 
nous socis honorífics de la SAUJI, acte que es va 
celebrar a la Llotja del Cànem i en el marc del 
programa que es desenvolupa en commemoració 
del X aniversari de la creació d’aquesta associació 
d’amics i antics alumnes.

Els presidents i els secretaris dels consells socials 
de les universitats públiques valencianes van mantenir 
una reunió el passat dia 31 de març, a la Universitat 
de València, per a tractar assumptes de coordinació 
i preparatoris de l’assemblea de l’associació 
Conferència de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles i de la reunió de presidents que 
se celebrarà el dia 21 de maig a la Universitat de 

Badajoz, en la qual està prevista l’elecció de president 
de la Conferència de Consells Socials.

En relació amb això, assenyala que el secretari 
del Consell va assistir en representació seua a 
l’assemblea de la Conferència celebrada a Madrid 
el passat dia 16 d’abril, en la qual es van aprovar 
les normes i el calendari electoral.

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 tramès la relació d’acords adoptats des de l’1 
d’octubre fins al 31 de desembre de 2008, pel 
Consell de Govern i la relació de resolucions del 
rector, dictades fins al 29 de gener de 2009, de 
les quals es deriven obligacions econòmiques. 
Informa que aquesta documentació s’ha traslladat 
als membres del Consell. Juntament amb la 
convocatòria s’ha distribuït també a tots els 
membres del Consell Social la documentació 
proporcionada per la Secretaria General de la 
Universitat, sobre els convenis institucionals, 
segons informació del Consell de Govern núm. 26 
del dia 10-02-2009 i núm. 28 del dia 27-03-2009.

A l’efecte del que disposa l’article 3.s de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, informa que el Consell Social ha 
rebut la relació actualitzada a 31 de desembre 
de l’exercici anterior de l’inventari dels béns que 
integren el patrimoni de la Universitat Jaume I.

informe del reCtor

El rector de la Universitat, Francisco Toledo, 
informa sobre els temes següents:

L’ANECA ha tramès cinc noves titulacions 
informades, circumstància que constitueix una 
gran satisfacció per a la universitat, que ha sabut 
instrumentar els nous plans d’estudis d’acord amb els 
criteris exigits. Indica que es tracta de les titulacions 
de Química, Enginyeria de l’Edificació, i tres 
titulacions relacionades entre si, que són Periodisme, 
Comunicació Audiovisual i Publicitat, que permeten 
aconseguir dobles titulacions. Manifesta que s’espera 
rebre de l’ANECA l’informe de les quatre noves 
titulacions restants que van ser trameses.
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Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, 
SL, que queda adjunt a l’acta, i sense perjudici 
del que estableix la legislació mercantil o una 
altra a què la dita entitat puga estar sotmesa i 
en virtut del que estableix l’article 3.g de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de consells socials de 
les universitats publiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, aprovar els comptes 
anuals de l’exercici 2008 de la societat Parc 
Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat 
Jaume I, SL.

A la vista del document de comptes anuals 
de l’exercici 2008 de la Fundació Isonomia, que 
queda adjunt a l’acta, i sense perjudici del que 
estableix la legislació mercantil o una altra a què 
la dita entitat puga estar sotmesa i en virtut del 
que estableix l’article 3.g de la Llei 2/2003, de 28 
de gener de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, aprovar els comptes anuals de 
l’exercici 2008 de la Fundació Isonomia.

A la vista del document de comptes anuals de 
l’exercici 2008, de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana, Fundació General de la Universitat 
Jaume I, que queda adjunt a l’acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil 
o una altra a què la dita entitat puga estar sotmesa 
i en virtut del que estableix l’article 3.g de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, aprovar els comptes 
anuals de l’exercici 2008 de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana, Fundació General de la 
Universitat Jaume I.

A la vista del document de comptes anuals 
de l’exercici 2008, de la Fundació Germà Colón 
Domènech, que queda adjunt a l’acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil 
o una altra a què la dita entitat puga estar sotmesa 
i en virtut del que estableix l’article 3.g de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, aprovar els comptes 
anuals de l’exercici 2008 de la Fundació Germà 
Colón Domènech.

Pel que fa a l’estat del pla de finançament i 
del conveni firmat amb la Generalitat, expressa 
la seua satisfacció perquè la Conselleria està 
complint escrupolosament els seus compromisos, 
circumstància que s’ha d’agrair i que és necessari 
posar en relleu.

El dimecres vinent assistirà en representació 
dels rectors a la firma d’un acord entre el Banc 
Santander, les universitats del districte de Nova 
York i participació de l’Institut Cervantes, que se 
celebrarà a la referida ciutat dels Estats Units.

El president sol· licita que conste en acta la 
satisfacció del Consell Social perquè, d’una banda, 
el rector de la Universitat Jaume I forme part del 
Consell d’Administració d’Universia Espanya del 
Banc Santander com ja s’ha indicat i, d’una altra 
banda, per l’informe favorable de l’ANECA que 
han rebut cinc noves titulacions.

aProvaCió, si esCau, dels ComPtes anuals de les 
entitats dePendents de la universitat Jaume i

A la vista del document Comptes anuals 2008, 
de la Fundació Universitat Empresa de la Universitat 
Jaume I de Castelló, que queda adjunt a l’acta, i sense 
perjudici del que estableix la legislació mercantil o 
una altra a què la dita entitat puga estar sotmesa i en 
virtut del que estableix l’article 3.g de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener de consells socials de les universitats 
publiques valencianes, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar els comptes anuals 2008 de la Fundació 
Universitat Empresa de la Universitat Jaume I.

 A la vista del document de comptes anuals de 
l’exercici 2008, de la societat l’Àgora Universitària 
SL, que queda adjunt a l’acta, i sense perjudici 
del que estableix la legislació mercantil o una 
altra a què la dita entitat puga estar sotmesa i 
en virtut del que estableix l’article 3.g de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, aprovar els comptes 
anuals de l’exercici 2008 de la societat l’Àgora 
Universitària SL.

A la vista del document de comptes anuals 
de exercici 2008, de la societat Parc Científic 
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Pro P o s ta d e  l a  Com i s s i ó d’a s s um P t e s 
universitaris sobre designaCió de rePresentants 
soCials en la Comissió mixta universitat-soCietat 
del Pla d’estudis de mediCina

Tenint en compte la documentació presentada, 
la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris en sessió celebrada el dia 26 de 
març de 2009, i la proposta del rector, després 
del corresponent debat, i en virtut del que disposa 
la Normativa del procés de transformació i/o 
creació d’un pla d’estudis de grau a la Universitat 
Jaume I i l’article 4.d de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement la composició social de la referida 
comissió, segons es detalla:

aProvaCió, si esCau, dels ComPtes anuals de la 
universitat Jaume i

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 3.e 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell acorda, per unanimitat, 
aprovar els comptes corresponents a l’exercici 
2008 de la Universitat Jaume I de Castelló, segons 
document que s’acompanya com a annex a l’acta.

ComiSSió mixta UniverSitat-SoCietat (CmUS)

PRESIDENTA VICERRECTORA ROSA GRAU GUMBAU

VICEPRESIDENT PRESIDENT CAI JUSTO MEDRANO HEREDIA

SECRETARI MEMBRE CAI LUIS LIZÁN TUDELA

REPRESENTANT SOCIAL-1 PRESIDENT DEL COL·LEGI DE METGES 
DE CASTELLÓ

JOSE ANTONIO HERRANZ MARTÍNEZ

REPRESENTANT  SOCIAL-2 SOTSSECRETARI DE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT

JUAN ALFONSO BATALLER VICENT

REPRESENTANT SOCIAL-3 PRESIDENT DEL FÒRUM ESPANYOL DE 
PACIENTS

ALBERT JOVELL FERNÁNDEZ

REPRESENTANT SOCIAL-4 VOCAL DEL CONSELL  SOCIAL DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I

MANUEL GONZÁLEZ CUDILLEIRO

REPRESENTANT SOCIAL-5 DERMATÒLEG  DE L’HOSPITAL 
PROVINCIAL DE CASTELLÓ

JAVIER VICENTE QUERALT

TITULAT ----------------------- -----------------------

ESPECIALISTA RECONEGUT PRESTIGI CU ANATOMIA I EMBRIOLOGIA 
HUMANA (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)

AMPARO RUIZ TORNER

ESPECIALISTA RECONEGUT PRESTIGI CAP DEL SERVEI DE CIRUGIA DE 
L’HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ

JOSÉ LUIS SALVADOR

ASSESSOR/A 1 DIRECTOR/A DE L’HOSPITAL GENERAL 
DE CASTELLÓ O PERSONA EN QUI 
DELEGUE

ASSESSOR/A 2 DIRECTOR/A DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE CASTELLÓ O PERSONA 
EN QUI DELEGUE

ASSESSOR/A 3 DIRECTOR/A DE L’HOSPITAL LA PLANA 
O PERSONA EN QUI   DELEGUE

ASSESSOR/A 4 DIRECTOR/A DE L’HOSPITAL DE 
VINAROS O PERSONA EN QUI DELEGUE
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les universitats públiques valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda autoritzar 
la participació de la Universitat Jaume I com a 
membre fundador del Patronat de la Fundació 
José María López Piñero i M. Luz Terrada Ferrandis, 
d’acord amb els Estatuts aportats, que queden 
formant part, com a annex, de l’acta.

informe favorable, si esCau, del Consell soCial 
sobre Plans d’estudi dels màsters universitaris 
segons el rd 1393/2007 dels quals va ser 
informat el Ple del Consell soCial en la sessió 
núm. 25 de 13 de novembre de 2008 

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la legislació aplicable i els criteris establits pel 
Ministeri, així com la documentació de les 
propostes aportades i distribuïdes, i la informació 
prèvia de la sessió núm. 25, de data 13 de 
novembre de 2008, i d’acord amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris en sessió 
celebrada el dia 21 d’abril de 2009, el Ple del 
Consell Social, 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, en relació amb el que 
disposa el Reial Decret 1393/2007 i la resolució 
de 16 de juliol de 2008 de la Direcció General 
d’Universitats, emet informe favorable sobre la 
proposta dels següents màsters:

- Màster Universitari en Llengua Anglesa per al 
Comerç Internacional/English Lenguage for 
International Trade (ELIT) per la Universitat 
Jaume I.

- Màster Universitari en Investigació Aplicada 
en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 
per la Universitat Jaume I.

- Sistema de Justícia Penal.

- Màster en Protecció Integrada de Cultius

- Màster Universitari en Ètica i Democràcia.

- Màster Universitari en Història de l’Art i 
Cultura Visual.

aProvaCió, si esCau, de la revisió del sistema de 
direCCió estratègiCa

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Assumptes Universitaris i Serveis en Xarxa, la 
documentació aportada, l’acord de 5 de març de 
2009 del Consell de Govern i el debat que s’ha 
desenvolupat, i en virtut del que disposa l’article 
3.d de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda aprovar el Sistema de Direcció 
Estratègica. La documentació presentada queda 
integrada en aquesta acta com a annex.

aProvaCió, si esCau, de la memòria del Consell 
soCial CorresPonent a l’any 2008

S’aprova, per unanimitat, la memòria del Consell 
Social corresponent a l’any 2008 i es disposa que 
es publique. La memòria mantindrà el disseny 
de la portada, elaborat per Amat Bellés per a la 
memòria de 2004. La memòria inclou els apartats 
següents: presentació a càrrec del president, 
composició del Consell Social, composició de les 
comissions informatives, representació del Consell 
Social en consells i comissions, assumptes tractats 
pel Consell Social durant l’any 2008, dictàmens de 
les comissions informatives al llarg de 2008, Premi 
d’Investigació Consell Social, assistència a actes, 
Jornades de Presidents i Secretaris de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, 
llibre institucional, reunions de consells i comissions, 
informe d’auditoria de l’exercici 2007, i un resum de 
les notícies referents al Consell publicades en els 
mitjans de comunicació durant l’any 2008.

aProvaCió, si esCau, de l’aCord Pel qual la 
universitat Jaume i Passa a formar Part Com a 
membre fundador del Patronat de la fundaCió José 
maría lóPez Piñero i m. luz terrada ferrandis 

Tenint en compte l’informe del rector, la 
documentació distribuïda, i l’acord del Consell de 
Govern de data 5 de març de 2009, 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 
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A la vista de l’informe del president i de la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social pren coneixement de l’informe de 
fiscalització de l’exercici 2007.

modifiCaCions PressuPostàries

Rafael Montero informa que la Comissió 
Econòmica ha analitzat les modificacions 
pressupostàries, números 91, 92, 93, 94, 95, 2, 
3 i 4 aprovades pel Consell de Govern el 10 de 
febrer de 2009; 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 aprovades pel 
Consell de Govern el 5 de març de 2009; 12, 13 
i 14 aprovades pel Consell de Govern el 27 de 
març de 2009; 15, 16, 17, 18 i 19 aprovades pel 
Consell de Govern de 24 d’abril de 2009.

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

Tenint en compte l’informe de Rafael Montero 
i la proposta de la Comissió Econòmica en sessió 
celebrada el dia d’avui, el Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar la modificació pressupostària número 20, 
d’acord amb el que 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.

reCursos Contra inCentius a Pdi del sistema 
ProPi de 2008

El vicerector informa que, com ja ha informat 
en la Comissió Econòmica, en realitat es tracta 
de dos errors de fet, un recurs que estima no 
és procedent, dues reclamacions derivades de 
professors en estada, així com dues situacions en 
què pertoca el pagament d’incentius autonòmics.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica i en virtut del que disposa l’article 40.2 
a dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per 
Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Consell de 
la Generalitat, el Ple del Consell acorda, per unanimitat, 
la conformitat amb la proposta presentada que, com a 
annex, queda formant part integrant de l’acta.

informe de la sindiCatura de ComPtes de l’exerCiCi 2007

El president mostra la seua satisfacció per aquest 
informe, atès que no hi ha excepcions ja que s’hi 
indica que com a resultat del treball efectuat, no s’han 
posat de manifest fets que afecten significativament 
la formulació, aprovació i rendició dels comptes 
anuals i l’aprovació i presentació del pressupost de 
conformitat amb la normativa d’aplicació.

informe del President del Consell soCial

El president informa sobre els temes següents:

La celebració d’aquest Ple ve determinada 
fonamentalment per la distribució de les 45 
beques col· laboració que han correspost a la 
Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2009/10 
i, també, perquè el Ple conega les propostes de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris sobre la 
composició de les comissions mixtes universitat-
sociedad dels graus següents : Enginyeria 
Elèctrica; Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural; Enginyeria Química; Enginyeria en 
Tecnologies Industrials; Enginyeria Mecànica; 
i Ciències de la Infermeria, i la proposta de la 
Comissió Econòmica sobre les modificacions 
pressupostàries tramitades.

Ple núm. 28 de 17 de juliol de 2009

El passat dia 28 d’abril es va celebrar a Sant 
Miquel dels Reis, València, una reunió a què 
van assistir el conseller d’Educació, la secretària 
autonòmica, els directors generals, i els presidents 
i secretaris dels consells socials de les universitats 
públiques valencianes, en la qual es va informar 
sobre les iniciatives i projectes que posarà en marxa 
la Conselleria en matèria d’educació superior.

El passat dia 12 de maig els presidents i secretaris 
dels consells socials de les universitats públiques 
valencianes van mantenir una reunió a València, 
amb l’objecte d’acordar postures comunes davant 
de la celebració de les Jornades de Presidents i 
Secretaris dels Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles, que van tenir lloc els dies 21, 
22 i 23 de maig a Badajoz. I amb el mateix objecte el 
secretari va assistir el dia 7 de maig a la reunió de la 
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El passat dia 25 de juny va assistir a l’acte 
d’inauguració de la I Jornada sobre la Gestió de 
Recursos Humans en Temps de Crisi, en la qual 
es va presentar el Club de Recursos Humans, 
iniciativa que té el suport de la Fundació Universitat
Jaume I-Empresa i que pot donar fruits importants.

Els passats dies 6 i 7 de juliol es va celebrar el 
seminari I Jornades de la Comunitat Valenciana 
sobre la Universitat del Futur, organitzades per la 
Secretaria Autonòmica d’Universitat i Ciència de la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana 
i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de la 
Comunitat Valenciana, en el transcurs de la qual va 
actuar com a ponent el rector de l’UJI en una taula 
redona sobre l’espai europeu d’educació superior 
en el sistema universitari valencià. En representació 
del Consell Social hi va assistir el secretari.

D’acord amb la invitació ja tramesa, l’obertura 
del pròxim curs acadèmic 2009/10, tindrà lloc el 
dia 21 de setembre al Paranimf de la Universitat.

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 tramès la relació d’acords adoptats des de l’1 
de gener fins al 31 de març de 2009, pel Consell 
de Govern i la relació de resolucions del rector, 
dictades fins al 27 d’abril de 2009, de les quals es 
deriven obligacions econòmiques, i que aquesta 
documentació s’ha distribuït.

Juntament amb la convocatòria també s’ha 
distribuït la documentació proporcionada per 
la Secretaria General de la Universitat, sobre els 
convenis institucionals, segons informació del 
Consell de Govern núm. 31 del dia 17-06-2009 i 
núm. 32 del dia 13-07-09.

informe del reCtor

El rector informa sobre els dos aspectes, 
l’econòmic i els plans d’estudis de les noves 
titulacions.

Quant a l’àmbit econòmic informa que les 
universitats valencianes han firmat un acord amb 
l’IVIE sobre el model de finançament, per la qual 
cosa si, finalment, l’aprova el Govern Valencià, la 
universitat es trobarà en una situació normalitzada 

Coordinadora Nacional de Secretaris, celebrada a la 
Universitat Complutense de Madrid. En el transcurs 
d’aquestes Jornades, tal com va informar en el Ple 
anterior, es va procedir a l’elecció del nou Comitè 
Executiu de l’Associació Conferència de Consells 
Socials, amb el resultat següent:

President: Joaquín Moya-Angeler Cabrera, 
(president del Consell Social de la Universitat 
d’Almeria).

Vicepresidents: Julio Revilla Saavedra (president 
del Consell Social de la Universitat de Huelva); 
Jesús Irurre Arigita (president del Consell Social 
de la Universitat Pública de Navarra).

Vocals: Emilio Atrio Abad, Anabel Carrillo 
Lafuente, José Luis Marqués Insa, Juan José 
Pedreño-Muñoz Delgado, Salvador Sánchez-
Terán Hernández, Ángel Sánchez Trancón y Lothar 
Siemens Hernández (presidents dels consells 
socials de les universitats de Vigo, Còrdova, 
Saragossa, Politècnica de Cartagena, Salamanca, 
Extremadura i Las Palmas de Gran Canària, 
respectivament).

El passat dia 4 de juny va assist ir a la 
Inauguració del Congrés XIII Trobada Nacional i 
III Trobada Iberoamericana d’Associacions d’Amics 
i Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles, 
organitzat per la Societat d’Amics i Antics Alumnes 
de la Universitat Jaume I (SAUJI) i la Universitat 
Jaume I. En la clausura d’aquest acte va intervindre, 
per delegació de la presidència, el secretari del 
Consell. Destaca i demana que conste en l’acta, 
el bon fer i la labor del president de SAUJI, José 
M. Arquimbau, i del seu personal, que van saber 
estar a l’altura de les circumstàncies i van deixar 
ben alt el pavelló de la Universitat i de Castelló.

El passat dia 18 de juny la Universitat per a 
Majors de l’UJI, va celebrar l’acte de clausura 
del curs acadèmic 2008/09, al qual va tenir la 
satisfacció d’assistir. Indica que va ser un acte 
especialment emotiu en el qual, a més de la brillant 
lliçó de clausura impartida per la catedràtica Dra. 
Rosana Clemente, van intervenir diversos alumnes 
amb parlaments plens de calidesa i agraïment a 
la Universitat Jaume I. Proposa que conste en 
acta la felicitació al director d’aquest programa, el 
catedràtic Salvador Cabedo, per l’èxit aconseguit i 
també per haver sigut anomenat professor emèrit 
de la Universitat Jaume I. 
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que es denomina Llibre de la Suna e Xara, usat en 
les comunitats urbanes o aljames musulmanes, 
únic exemplar que no va ser destruït en el procés 
d’expulsió, probablement per estar escrit en valencià 
i no en llengua musulmana.

La publicació inclourà aspectes de gran interès 
sobre els costums i formes de vida a través de l’estudi 
de les cartes de poblament de Cervera, Xivert, la Vall 
d’Uixó, Castro, Fondeguilla i altres llocs.

D’acord amb aquesta proposta el Ple del Consell 
Social aprova, per unanimitat, realitzar la publicació 
institucional en commemoració de l’expulsió dels 
moriscos, a càrrec del professor Vicent García Edo.

ProPosta de la Comissió d’assumPtes universitaris 
sobre la ComPosiCió de les Comissions mixtes 
universitat-soCietat (Cmus) dels títols de: grau 
en enginyeria elèCtriCa, grau en enginyeria 
agroalimentària i medi rural, grau en enginyeria 
químiCa, grau en enginyeria de teCnologies 
industrials i grau en enginyeria meCàniCa

Tenint en compte la documentació distribuïda 
i  proposada per la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, i en virtut del que disposa la Normativa 
del procés de transformació i/o creació d’un 
pla d’estudis de grau a la Universitat Jaume I i 
l’article 4.d de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social 
queda assabentat de la proposta de representants 
socials en les comissions mixtes universitat-societat, 
i per unanimitat emet informe favorable sobre la 
composició social de les dites comissions. En el 
supòsit de considerar-se convenient, el Consell podrà 
promoure la incorporació de representants socials 
per a cobrir les vacants existents o que es puguen 
produir. La documentació de la composició de les 
comissions mixtes universitat-societat respecte dels 
representants socials es recull en l’acta corresponent.

i desapareixeran els antics problemes que incidien 
en l’elaboració del pressupost.

En relació amb els plans d’estudi informa que els 
nou títols de grau inicialment elaborats han sigut 
informats positivament per l’ANECA i pel Consell 
d’Universitats. En l’àmbit autonòmic destaca que 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva també 
ha elaborat el corresponent informe favorable. 
Assenyala el bon treball realitzat del seu director 
general que els va fer arribar personalment, i es va 
referir que únicament s’està a l’espera de la resolució 
d’autorització que ja, pràcticament, és un mer tràmit, 
circumstància que permet tenir la seguretat que els 
nous títols es podran implantar en el pròxim curs 
acadèmic.

Expressa la seua explícita felicitació a la 
vicerectora, a les comissions que han intervingut, i 
als tècnics que han participat en l’elaboració, per la 
celeritat i el bon treball que han desenvolupat.

Informa que els resultats de la preinscripció han 
sigut molt favorables ja que s’ha experimentat un 
increment d’un 10% sobre anys anteriors, i una 
pujada notable en els graus.

El president felicita a tot l’equip que ha fet 
possible que les primeres nou titulacions hagen 
superat tan ràpidament tota la tramitació preceptiva, 
i puguen implantar-se el pròxim curs.

aProvaCió, si esCau, d’una PubliCaCió instituCional

El president del Consell Social exposa que 
després de l’èxit aconseguit amb les publicacions 
institucionals El tesoro de la remembrancia, El primer 
mapa del Reino de Valencia i La obra legislativa de 
Jaime I de Aragón, realitzades els anys 2006, 2007 i 
2008, respectivament, pareix oportú prosseguir en 
aquesta línia i preparar una nova publicació per a 
desembre de 2009, que faça referència a l’expulsió 
dels moriscos de la Península Ibèrica, decretada 
pel rei Felip III, el 400 aniversari de la qual es 
commemora enguany. 

Indica que s’ha distribuït una breu exposició del 
contingut de la publicació, en la qual es posa en 
relleu l’estudi d’un manuscrit raríssim, peça única en 
aquests moments en el conjunt de la documentació 
conservada en qualsevol arxiu espanyol, manuscrit 
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informe sobre la modifiCaCió de la rlt del Pdi

El rector informa sobre aquest punt i exposa la 
modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del 
personal docent i investigador, el detall de la qual 
obra en la documentació distribuïda, motivada, 
en gran part per les altes i baixes dels professors 
associats que són bastant nombroses cada any. 
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 
Consell Social queda assabentat de la modificació 
de la relació de llocs de treball del PDI, que va ser 
aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 
32 del dia 13 de juliol de 2009. S’adjunta la dita RLT 
com annex a aquesta acta.

modifiCaCions PressuPostàries i estat d’exeCuCió del 
PressuPost

Rafael Montero informa que la Comissió 
Econòmica ha anal i t zat les modif icacions 
pressupostàries, números 21 a 26 i 28 a 33, aprovades 
pel Consell de Govern de data 25 de maig; les 
números 34 a 40, aprovades pel Consell de Govern 
el 17 de juny, i les número 42 a 50, aprovades pel 
Consell de Govern de data 13 de juliol.

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

Tenint en compte l’informe i la proposta de la 
Comissió Econòmica en sessió celebrada el dia 
d’avui, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar les 
modificacions pressupostàries números 27 i 41, 
d’acord amb el que disposa l’article 3.b 3.q de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

Rafael Montero indica que la Comissió 
Econòmica ha conegut el grau d’execució del 
pressupost. A 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, el Ple del 
Consell, per unanimitat, pren coneixement de 
l’estat d’execució del pressupost.

ProPosta de la Comissió d’assumPtes universitaris 
sobre la ComPosiCió de les Cmus de la titulaCió 
de grau d’infermeria

Tenint en compte la documentació distribuïda i la 
proposta adoptada, per unanimitat, per la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que disposa 
la Normativa del procés de transformació i/o creació 
d’un pla d’estudis de grau en la Universitat Jaume I 
i l’article 4.d de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social 
queda assabentat de la proposta de representants 
socials en la comissió mixta universitat-societat, 
i per unanimitat emet informe favorable sobre la 
composició social de la dita comissió. En el supòsit 
de considerar-se convenient, el Consell podrà 
promoure la incorporació de representants socials 
per a cobrir les vacants existents o que es puguen 
produir. La documentació de la composició de les 
comissions mixtes universitat-societat respecte dels 
representants socials es recull en l’acta corresponent.

aProvaCió, si esCau, de la distribuCió, entre els 
dePartaments, de les 45 beques-Col·laboraCió 
assignades a la universitat Jaume i Per al Curs 
aCadèmiC 2009/2010

Atès l’escrit tramés al Consell Social del director 
general de Política Universitària de la Secretaria 
General d’Universitats, del Ministeri d’Educació, amb 
entrada el passat dia 11 de juny, núm. de registre 
18, i d’acord amb la proposta adoptada el dia d’avui 
per la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda aprovar la 
distribució entre els departaments, de les 45 beques-
col·laboració per al curs 2009/2010.

Els departaments han de tenir en compte els 
criteris que establisca l’Ordre de la convocatòria de 
les beques-col·laboració per al curs 2009/2010 que, 
en breu, es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Als efectes pertinents, la Secretaria del Consell 
Social traslladarà a la subdirecció General de 
Beques i Ajudes a l’Estudi i de Mobilitat per 
al perfeccionament professional, del Ministeri 
d’Educació, la distribució aprovada.
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Presa de Possessió dels voCals soCials del Consell 
soCial

El secretari del Consell, José Muñoz, llegeix 
l’Ordre de 27 de juliol de 2009, de la Conselleria 
d’Educació per la qual es nomenen vocals del 
Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 
i que s’adjunta a l’acta.

Presa de possessió del Sr. Alberto Fabra.

Presa de possessió del Sr. Alfonso Ferrada. Presa de possessió del Sr. Sebastián Pla.

Designat per l’ajuntament De Castelló De la plana

Sr. alberTo Fabra ParT

Ple núm. 29, de 21 de setembre de 2009 

El secretari crida els consellers representants 
dels interessos socials presents perquè juren o 
prometen el càrrec.

Designats pel Conseller D’eDuCaCió

Sr. alFonSo Ferrada GóMez

Sr. SebaSTián Pla coloMina

Sr. luiS PradeS Perona
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Presa de possessió del Sr. Miguel Ángel Mulet.

Presa de possessió del Sr. Pablo Baigorri.

Designat per la DiputaCió provinCial De Castelló

Sr. MiGuel ánGel MuleT Taló

Designat pel Conseller D’inDústria, Comerç i innovaCió

 Sr. Pablo baiGorri García

Presa de possessió del Sr. Luis Prades.
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Presa de possessió de la Sra. Consol Valls. Presa de possessió del Sr. Constantino Calero.

Presa de possessió del Sr. José Sos.

Presa de possessió del  Sr. Rafael Montero.

Designat per les organitzaCions empresarials més representatives en l’ambit De la 
Comunitat valenCiana

Sr. raFael MonTero GoMiS

Designats per les organitzaCions sinDiCals més representatives en l’àmbit De la 
Comunitat valenCiana

Sra. conSol vallS i GreGori,
Sr. conSTanTino calero vaquerizo

Designat pel Consell De Cambres ofiCials De Comerç, inDústria i navegaCió De la 
Comunitat valenCiana

Sr. JoSé SoS García
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Designats pel presiDent Del Consell soCial

Sr. Manuel González cudilleiro

Sr. JoSé luiS breva Ferrer

Designats per les Corts

Sr. Juan JoSé MonzoníS MarTínez

Sr. raFael cerdá Ferrer

Presa de possessió del Sr. Rafael Cerdá.

Presa de possessió del Sr. Manuel González. Presa de possessió del Sr. José Luis Breva.

Presa de possessió del  Sr. Juan José Monzonís.

Designat pels Col·legis professionals De la Comunitat valenCiana

Sr. JoSé anTonio Herranz MarTínez

Presa de possessió del Sr. José A. Herranz.
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Finalitzat l’acte queda formalitzada la presa de 
possessió dels referits vocals del Consell Social 
de la Universitat Jaume I en representació dels 
interessos socials.

A continuació el president del Consell Social 
dóna la benvinguda als consellers que han pres 
possessió.

designaCió de viCePresidents

El president del Consell Social informa sobre la 
resolució que a continuació es transcriu:

“En virtut del que disposa l’article 15 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, he resolt designar vicepresidents 
del Consell Social, els consellers següents:

 - Rafael Montero Gomis

 - José Luis Breva Ferrer

Aquest ordre de prelació tindrà efectes per a la 
substitució, si escau, del president.

De la qual cosa informe el Ple del Consell 
Social perquè en prenga coneixement i als efectes 
oportuns”.

nomenament de voCals de la Comissió eConòmiCa 
i de la Comissió d’assumPtes universitaris

El president del Consell Social presenta al 
Ple del Consell la proposta que a continuació es 
relaciona:

“D’acord amb el que disposa l’article 13 de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i l’article 22 i 24 del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social, 
aprovat per Decret 47/2005, de 4 de març, del 
Consell de la Generalitat, propose al Ple del 
Consell que es mantinga l’actual composició de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris i de la Comissió 
Econòmica, amb la variació següent:

En la Comissió Econòmica el conseller Rafael 
Cerdá Ferrer substituirà Vicent Mira Franch, que 
ha deixat de ser vocal del Consell.”

El Ple del Consell, per unanimitat, aprova la 
proposta efectuada pel president, per la qual 
cosa la composició de la Comissió Econòmica i 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris queda 
establida en la manera següent:

Comissió econòmica

President per delegació:

Rafael Montero Gomis

Vocals:

Rafael Cerdá Ferrer
Alberto Fabra Part
Rosa María Grau Gumbau
Antonio Montañana Riera
Sebastián Pla Colomina
José Sos García
Enrique Vicedo Madrona

Comissió d’assumptes Universitaris

President por delegació

José Luis Breva Ferrer

Vocals:

Nastra Ares Armero
Pablo Baigorri García
Encarna Barragán Brito
Manuel González Cudilleiro
Miguel Ángel Mulet Taló
María Victoria Petit Lavall
Luis Prades Perona

Tal com estableix l’article 21 del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social de 
la Universitat Jaume I, aprovat per Decret 47/2005, 
de 4 de març, del Consell de la Generalitat, el 
secretari del Consell Social ho serà també de les 
comissions i grups de treball.
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ratifiCaCió de la indemnitzaCió Per assistènCia 
a reunions dels membres del Consell soCial 
rePresentants dels interessos soCials

El president del Consell Social presenta la 
proposta següent:

En virtut del que disposa l’article 9.2 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 

valencianes i  l ’ar t icle 9.c del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell propose 
al Ple la ratificació de l’acord adoptat en el Ple núm. 
7, celebrat el 15 d’abril de 2005.

El Ple del Consell Social aprova, per unanimitat, 
la proposta de ratificació de la indemnització per 
assistència a reunions dels membres del Consell 
Social representants dels interessos socials, 
presentada pel president.

Presa de possessió de la Sra. Encarna Barragán.

Presa de Possessió de voCals soCials del Consell 
soCial

El secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, llegeix l’Ordre de 27 de juliol de 2009, de 
la Conselleria d’Educació, per la qual s’anomenen 
vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I 
de Castelló. (Ordre que s’adjunta a la present Acta).

Designats per les organitzaCions sinDiCals més representatives en l’àmbit De la 
Comunitat valenCiana

Sra. encarna barraGán briTo

El secretari crida els consellers representants 
dels interessos socials presents que no van poder 
prendre possessió en el Ple del dia 21 de setembre 
de 2009, perquè juren o prometen el càrrec.

Ple núm. 30, de 16 novembre de 2009 
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informe del President

El president del Consell Social informa sobre 
els punts següents:

Aquest Ple té com a principals objectius 
l’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de la Universitat per 
a l’exercici 2010, i l’informe favorable, si escau, 
sobre set nous graus que està previst impartir en 
el pròxim curs acadèmic.

Indica que és oportuna la renovació d’un 
representant en el Consell Valencià d’Universitats, 
i del Consell de Govern de la Universitat, per haver 
cessat com a vocal Vicente Mira Franch. Sol·licita 
que conste en acta, i així s’acorda, l’agraïment del 
Consell per la labor portada a terme. 

El passat dia 28 d’octubre es van reunir els jurats 
dels premis Trajectòria Investigadora i Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil del Consell Social, amb 
el resultat següent:

El Jurat va acordar per unanimitat concedir l’XI 
Premi d’Investigació Trajectòria Investigadora a 
la Dra. Cristina Botella arbona, catedràtica de 
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
de la Universitat Jaume I de Castelló, per la 
seua impecable trajectòria investigadora en què 
destaca la utilització de les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) per a la millora 
dels tractaments psicològics, que és innovadora 

Designats per les organitzaCions empresarials més representatives en l’àmbit De la 
Comunitat valenCiana

Sr. Juan barreda MiralleS

Sr. enrique vicedo Madrona

Presa de possessió del Sr. Juan Barreda. Presa de possessió del Sr. Enrique Vicedo.

i original, i contribueix a millorar la salut mental i 
promoure el benestar en la societat. 

Així mateix el Jurat del Premi del Consell Social 
a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, acorda, 
per unanimitat: Concedir el II Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil, a eaDe Consultoria 
Júnior empresa, per la labor desenvolupada en 
foment de l’esperit emprenedor dels estudiants 
de la Universitat Jaume I des de fa dèsset anys i 
en destaca la inauguració del parquet universitari, 
cursos de formació de màrqueting i disseny, 
lideratge i coaching, curs de borsa i curs de 
protocol, avalats per professors, empresaris i 
ponents externs. EADE Consultoria col·labora 
amb el Fòrum Jovellanos a través del concurs 
Crea Empresa, i està present en la Confederació 
Espanyola i en la Confederació Europea de Júnior 
Empreses.

El passat dia 4 de novembre va assistir amb 
el secretari a l’acte d’entrega dels Premis al 
Rendiment Acadèmic, que es va celebrar a Sant 
Miquel dels Reis sota la presidència del president 
de la Generalitat, Francisco Camps, i en el qual van 
resultar premiats tres estudiants de la Universitat 
Jaume I. Va sol · licitar que conste en acta la 
felicitació del Consell Social als referits estudiants 
que a continuació es detallen:

- Rosa María Mondragón Cazorla – Enginyeria 
Química
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últim, va comentar que l’orientació era de cautela 
i que s’espera que s’aprove dins de l’any. També 
va assenyalar que es va tractar de les reduccions 
pressupostàries i de la problemàtica de la seua 
implantació.

El Ministeri d’Innovació i Ciència ha concedit 
dues ajudes al Parc Científic per un import de 
20.000.000 d’euros, la qual cosa possibilitarà, 
entre altres actuacions, l’emplaçament d’una 
important empresa al campus.

El Vicepresident Rafael Montero expressa la 
seua satisfacció per aquestes ajudes concedides 
a ESPAITEC ja que, en aquest moment de crisi, 
propiciar la tecnologia, la transferència de 
coneixement i la competitivitat és actuar en la 
bona direcció.

nomenament d’un rePresentant Per al Consell 
valenCià d’universitats i el Consell de govern 
de l’uJi

A proposta del president, el Ple del Consell 
Social acorda, per unanimitat, nomenar el vocal 
representant dels interessos socials Manuel 
González Cudilleiro, per a formar part del Consell 
Valencià d’Universitats i del Consell de Govern de 
la Universitat.

Premis a l’exCel·lènCia doCent universitària

El president informa que la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació 
formalitzarà un conveni de col·laboració amb 
la Universitat Jaume I per a la promoció de 
l’excel· lència docent. Indica que es tracta de 
reconèixer la labor del professorat establint uns 
premis que contribuïsquen a estimular i impulsar 
la docència universitària.

El rector manifesta que aquest conveni té 
com a objectiu reconèixer la bona labor docent 
entre els professors, i assenyala que l’UJI té 
establit en aquest àmbit un premi a la innovació 
educativa.

El secretari especifica que els criteris de 
selecció estan plasmats en l’esborrany del conveni 

- José María Arnau Montañés – Enginyeria
 Informàtica

- Víctor Del Corte Lora – Ciències 
Empresarials

La Conselleria d’Educació està posant en marxa 
els premis a l’excel·lència docent universitària, a 
l’efecte dels quals s’instrumenta un conveni entre 
la Generalitat i la Universitat Jaume I que canalitza 
la tramitació i concessió a través del Consell Social, 
circumstància per la qual es tractarà en un punt de 
l’ordre del dia d’aquest Ple, ja que han de concedir-
se dins de l’any 2009.

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 
d’abril fins al 30 de juny de 2009 pel Consell 
de Govern i la relació de resolucions del rector, 
dictades fins al 24 de juliol de 2009, de les 
quals es deriven obligacions econòmiques, la 
documentació de les qual s’ha distribuït.

Amb la convocatòria s’ha distribuït a tots els 
consellers la documentació sobre els convenis 
institucionals, segons informació del Consell de 
Govern núm. 32 del dia 13 de juliol; núm. 33 de l’1 
d’octubre i núm. 34 del 3 de novembre, de 2009.

informe del reCtor

El rector de la Universitat informa sobre els 
punts següents:

Implantació de les noves titulacions.

Destaca l’increment espectacular de matrícula 
en postgrau, que ha passat de 1.200 a 1.400 
alumnes, propiciat tant per la crisi econòmica 
com per la consolidació dels cursos de postgrau. 
També es va referir al creixement dels estudiants 
que provenen de províncies limítrofes, que ha 
arribat a ser el doble respecte a l’any anterior.

Quant a temes econòmics, comentar la reunió 
entre els rectors i representants de la Conselleria 
d’Economia i de la Conselleria d’Educació, en la 
qual es va tractar de l’escenari per a l’any que 
ve i del pla de finançament. Respecte d’aquest 
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iii. Candidatures

Els possibles destinataris i destinatàries dels 
premis seran proposats per:

a) Les persones interessades mitjançant instància 
presentada a la seu del Consell Social, siti en 
l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans 
de les 12 h del dia 15 de desembre.

b) El vicerectorat competent en matèria de 
professorat, mitjançant proposta.

c) El jurat, que està facultat per a designar les 
candidatures que constituïsquen un exemple 
o referència en la labor docent universitària.

No es podrà concedir més d’un premi al 
professorat d’una mateixa facultat o escola 
universitària. Així mateix, si de l’aplicació dels 
criteris de valoració, més d’una professora o 
professor obtinguera la mateixa puntuació, el jurat 
de selecció podrà tenir en compte altres mèrits 
addicionals.

iv. Premis

Es convoquen tres premis corresponents al curs 
acadèmic 2008/09.

Cada premi tindrà una dotació de 3.000 euros 
per professora o professor premiats i un diploma 
de reconeixement. El lliurament formal del premi 
es portarà a terme en l’acte institucional de 
l’aniversari de la Universitat Jaume I.

v. Jurat

a) El jurat estarà format pel president del Consell 
Social; el rector de la Universitat Jaume I de 
Castelló; una persona en representació de la 
Secretaria Autonòmica d’Universitat i Ciència; 
els dos vicepresidents del Consell Social de la 
Universitat Jaume I; el vicerectorat competent 
en matèria de professorat i un vocal del 
Consell Social representant dels interessos 
socials, designat pel president.

El secretari del jurat serà el del Consell Social.

b) El jurat podrà demanar l’opinió d’assessors, 
i es reserva la facultat d’interpretar aquestes 

i arreplegats literalment en les bases que se 
sotmeten a la consideració del Consell, documents 
que s’han distribuït a tots els consellers.

D’acord amb el que establix l’esborrany del 
referit conveni, es presenten al Ple del Consell les 
bases següents:

“El Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, amb el propòsit de fomentar la qualitat 
de l’ensenyament i en el marc del Conveni 
de Col·laboració entre la Generalitat, a través 
de la Conselleria d’Educació i la Universitat 
Jaume I, acorda convocar la I edició del Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest Premi seran les següents:

i. Persones destinatàries

Professorat universitari, siga quina siga la 
seua categoria i antiguitat, que tinga una relació 
estable amb la Universitat Jaume I de Castelló, 
funcionarial, laboral o administrativa.

ii. Criteris de valoració

Els criteris següents, que no tenen caràcter 
exhaustiu ni excloent:

a) Impartir docència en un altre idioma d’interès 
científic, diferent del castellà o del valencià.

b) Haver obtingut alts resultats en les enquestes 
docents.

c) Tindre publicacions, articles i treballs propis que 
es deriven directament de la seua tasca docent.

d) Utilitzar normalment les TIC en la docència.

e) Haver dissenyat, aplicat, i avaluat materials 
didàctics directament relacionats amb les 
matèries que imparteix.

f) Haver participat en tasques que afavorisquen 
la formació com a docent i en projectes 
d’innovació educativa.

g) Altres mèrits objectius i evidències que 
acrediten qualitat i excel·lència docent en la 
universitat.
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informe favorable, si esCau, sobre els Plans 
d’estudi dels títols de grau en: administraCió 
d’EmprEsEs i màrquEting; Economia; FinancEs i 
comptabilitat; psicologia; mEstrE/a En Educació 
primària; mEstrE/a En Educació inFantil i 
grau En EnginyEria En dissEny industrial i 
dEsEnvolupamEnt dE productEs, que s’imPartiran 
el Curs 2010-2011.

José Luis Breva, vicepresident del Consell, 
assenyala que en la reunió de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris celebrada el passat dia 
5 de novembre, es van examinar amb amplitud i 
deteniment aquests set graus, i va manifestar que 
en la referida reunió la vicerectora de Qualitat 
Educativa i Harmonització Europea, professora 
Rosa María Grau, va informar sobre cada un 
dels graus, fent referència als plans d’estudis, a la 
memòria ANECA i a la memòria UJI. Es va debatre 
en profunditat i amb deteniment la taula resum 
de la viabilitat econòmica de les propostes de 
pla d’estudis dels set títols oficials de grau, que 
s’incorpora com a annex i queda formant part 
integrant de la present acta.

També posa de manifest que, en la reunió 
esmentada de la Comiss ió d ’Assumptes 
Universitaris, es va acordar, per unanimitat, 
proposar al Ple del Consell Social que emeta 
informe favorable sobre els set graus i, a més, es 
va considerar convenient que es recomane que 
els òrgans competents de la Universitat tinguen 
en compte la incidència de la possible demanda 
d’adaptació d’antigues a noves titulacions, i les 
mesures que cal adoptar.

La vicerectora es refereix a la taula de 
viabilitat econòmica i explica els crèdits que es 
comparteixen amb altres titulacions.

El president dóna les gràcies a la vicerectora 
i a tot l’equip de treball que ha elaborat els set 
plans d’estudi, i també a tots els membres de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris per l’interès i 
treball exercit.

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i el de la vicerectora de Qualitat Educativa i 
Harmonització Europea, i de conformitat amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
i en virtut del que disposa l’article 8.2 de la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 

bases i proposar al president del Consell 
Social declarar deserts els premis convocats.

c) El jurat, després de l’estudi i comprovació 
de les sol·licituds proposades, baremarà les 
candidatures i remetrà al Consell Social de 
la Universitat Jaume I la certificació en què 
consten els criteris i la baremació realitzada, 
que acompanyarà la proposta de concessió 
dels premis.

En les actes del jurat es deixarà constància 
d’un breu currículum de cada una de les 
persones proposades i dels mèrits presos en 
consideració.

La resolució de concessió dels premis 
correspon al president del Consell Social.

d) El president del Consell Social comunicarà 
a les persones premiades la resolució 
adoptada, sense perjudici de fer-la pública 
pels mitjans que considere oportuns.

Castelló de la Plana, 16 de novembre de 2009”

Tenint en compte l’informe del president, i en 
virtut del que disposa l’article 4.x de la Llei 2/2003 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
aprovar les bases de la I edició del Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, corresponent 
al curs acadèmic 2008/09, tenint en compte que 
la validesa, l’eficàcia i la publicitat d’aquest acord 
queden condicionades a la formalització del 
conveni de col·laboració entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria d’Educació, i la Universitat 
Jaume I, per a la promoció de l’excel · lència 
docent.

Així mateix el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda que atès que les bases s’han 
elaborat d’acord amb l’esborrany del conveni 
de col · laboració tramès per la Conselleria 
d’Educació, si el conveni aprovat i formalitzat afig 
o modifica criteris o requisits i/o la Conselleria 
acompanya indicacions per a la seua aplicació, 
quedaran automàticament incorporats a les bases 
del premi.
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Criteris bàsiCs Per a l’elaboraCió del PressuPost 
de la universitat Per a l’exerCiCi 2010

Rafael Montero, vicepresident del Consell, 
exposa als consellers que la Comissió Econòmica 
celebrada amb anterioritat ha conegut els criteris 
bàsics per a l’elaboració del pressupost per a 
l’exercici 2010, i ha estimat proposar al Ple la seua 
acceptació i que en quede assabentat.

El vicepresident manifesta que la crisi 
econòmica exigeix que es realitzen els màxims 
esforços per a racionalitzar les despeses i produir 
més serveis amb menys recursos, i es va referir als 
ingressos genèrics i als ingressos específics.

S’acompanya, com a annex, formant part de la 
present acta, el document “Criteris Pressupostaris 
per al 2010” elaborat pel Vicerectorat d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en Xarxa.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va prendre 
coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de l’exercici 2010 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 a 30 de setembre de 2009

Rafael Montero, vicepresident del Consell, 
informa que aquestes modificacions van ser ja 
tractades per la Comissió Econòmica, celebrada 
amb anterioritat, que ha analitzat les modificacions 
pressupostàries, números 51 a 69 aprovades pel 
Consell de Govern l’1/10/09; i les números 70 a 
88 aprovades pel Consell de Govern el 3/11/09.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia de la data 
el Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries.

El vicepresident informa que la Comissió 
Econòmica, en la reunió celebrada aquest mateix 
matí, ha pres coneixement del grau d’execució del 
pressupost, tant en ingressos com en despeses, 
des de l’1 de gener de 2009 fins al 30 de setembre 
de 2009. La documentació pressupostària 

modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda informar favorablement els 
plans d’estudi dels títols de grau que es detallen:

- Grau en Administració d’Empreses i 
Màrqueting

- Grau en Economia
- Grau en Finances i Comptabilitat
- Grau en Psicologia
- Grau en Mestre de Primària
- Grau en Mestre d’Educació Infantil
- Grau d’Enginyeria Industrial i 

Desenvolupament de Productes

Així mateix, el Ple fa seua la recomanació de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris perquè 
els òrgans de la Universitat competents tinguen 
en compte la incidència de la possible demanda 
d’adaptació d’antigues a noves titulacions, i les 
mesures que cal adoptar.  

Criteris bàsiCs Per a l’elaboraCió del PressuPost 
del Consell soCial Per a l’exerCiCi 2010

El vicepresident, Rafael Montero, informa 
sobre els criteris bàsics per a l’elaboració del 
pressupost del Consell Social de l’any 2010, 
plasmats en un document que s’ha distribuït a 
tots els consellers.

La Comissió Econòmica ha proposat la seua 
elevació al Ple per a prendre en consideració 
i procedir a la seua elaboració def init iva 
conforme a l’avanç de 29 d’octubre de 2009, 
que posteriorment haurà d’incloure’s en els 
pressupostos generals de la Universitat Jaume I.

A la vista de tot això i d’acord amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social va prendre coneixement dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 
de l’exercici 2010 del Consell Social, i en 
determina l’elaboració d’acord amb l’avanç de 
29 d’octubre de 2009, i posterior tramesa al 
Consell de Govern perquè siguen inclosos en 
els pressupostos de la Universitat, en els termes 
establits en l’article 22 de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.
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informe del President

El president informa sobre els temes següents:

A més de les dues modalitats del Premi 
del Consell Social, convocades com en anys 
anteriors: Trajectòria Investigadora i Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil, s’ha sumat una nova 
convocatòria de premis: a l’Excel·lència Docent 
Universitària, corresponent al curs 2008/09. 
Aquesta convocatòria de premis està motivada 
en un conveni firmat per la Generalitat a través 
de la Conselleria d’Educació i la Universitat 
Jaume I. 

El passat dia 15 es va reunir el Jurat de 
Selecció, i d’acord amb la seua proposta 
unànime, va resoldre concedir el Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, corresponent 
al curs acadèmic 2008/09, als professors i 
professores següents:

Cristina Pauner Chulvi, professora titular 
d’universitat de Dret Constitucional del Departament 
de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques de la Universitat Jaume I.

rafael Ballester arnal, professor titular 
d’universitat de Personalitat , Avaluació i 
Tractaments Psicològics, del Departament de 
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, de 
la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la 
Universitat Jaume I.

andrés marzal  varó,  professor t itular 
d’universitat de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
del Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

Aquests premis s’entregaran en l’acte solemne 
de l’aniversari de la creació de la Universitat, el 
pròxim dia 26 de febrer de 2010.

corresponent queda formant part integrant de la 
present acta.

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident, el Ple va quedar informat de 
l’estat d’execució del pressupost a l’efecte del 

Ple núm. 31, de 17 de desembre de 2009 

que disposa l’article 3.b de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

En aquesta sess ió,  se sotmetran a la 
consideració del Ple les bases i la convocatòria 
de la XII edició del Premi d’Investigació Consell 
Social - Trajectòria Investigadora, i les bases de la 
III edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil.

Juntament amb la convocatòria s’ha distribuït 
la documentació proporcionada per la Secretaria 
General de la Universitat sobre els convenis 
institucionals, segons informació del Consell de 
Govern núm. 35, del dia 27/11/2009.

Com s’havia indicat en la convocatòria, en 
finalitzar la reunió tindrà lloc a la sala d’actes la 
presentació del llibre institucional del Consell 
Social.

informe del reCtor

El rector de la Universitat, Francisco Toledo, 
informa sobre els punts següents:

El pressupost de la Generalitat i l’annex 
d’aquest.

Estat de les titulacions de l’àrea de Ciències de 
la Salut.

Evolució de la matrícula de l’estudiantat en 
la Universitat. Indica que s’està preparant una 
documentació per a portar-la al Ple, de la qual 
informarà la vicerectora d’Estudiants, Leonor 
Lapeña.
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pressupost per a l’exercici 2010 i el preceptiu 
informe de la Conselleria d’Educació, de data 
14 de desembre de 2009, avançat per fax, el 
passat dia 16 de desembre de 2009, i ha acordat, 
per unanimitat, proposar-ne al Ple del Consell 
l’aprovació.

Informa que el vicerector d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en Xarxa, Modesto Fabra, en 
la reunió de la Comissió Econòmica, ha especificat 
les magnituds més importants de la proposta 
de pressupost, i l’informe de la Conselleria 
d’Educació. 

Rafael Montero indica que el pressupost de la 
Universitat per a l’exercici 2010 està condicionat 
per la crisi econòmica, la qual cosa ha exigit 
racionalitzar al màxim la despesa i enfocar el 
pressupost amb una major austeritat, però amb el 
compromís de mantindre els mateixos nivells de 
qualitat en els serveis, i en detalla els aspectes més 
significatius.

Vist l’informe de la Conselleria d’Educació, 
de data 14 de desembre de 2009, i la proposta 
aprovada pel Consell de Govern en sessió núm. 
35, de 27 de novembre de 2009, conforme amb 
l’acord de la Comissió Econòmica, i en virtut del 
que disposa 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 2010 
de la Universitat 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.

informe sobre l’auditoria integral de la 
universitat Jaume i CorresPonent a l’exerCiCi 2008

El vicepresident, Rafael Montero, indica que la 
Comissió Econòmica, celebrada amb anterioritat, 
ha conegut l’informe definitiu d’Auditoria, 
el d’Auditoria Operativa i el d’Auditoria de 
Compliment, a 31 de desembre de 2008, de 
la Intervenció de la Generalitat Valenciana, 
efectuada a través de DELOITTE, i que l’auditoria 
de compliment assenyala que: «com a resultat de 
la nostra revisió i, basant-se en l’abast del treball 
descrit, no hem tingut coneixement de cap cas 

ProPosta de PressuPost anual de les entitats 
dePendents de la universitat Jaume i i de 
les entitats on la universitat té PartiCiPaCió 
maJoritària

Rafael Montero informa que la Comissió 
Econòmica ha examinat amb detall les propostes 
dels pressupostos de les següents entitats, 

- Parc Científic Tecnològic Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL.

- Fundació Germà Colón Domènech de la 
Comunitat Valenciana.

- L’Àgora Universitària, SL.

- Fundació Isonomia de la Comunitat 
Valenciana.

- Fundació de la Comunitat Valenciana, 
Fundació General de la Universitat Jaume I.

- Fundació Universitat Jaume I-Empresa.

Informar sobre els imports dels pressupostos 
de cada una de les entitats i manifesta que la 
Comissió Econòmica ha conegut les propostes 
referides, i ha acordat, per unanimitat, proposar-
ne l’elevació al Ple.

El Ple del Consell pren coneixement de les 
propostes de pressupost, per a l’exercici 2010, 
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, SL; Fundació Germà Colón; 
L’Àgora Universitària SL, i Fundació Isonomia, 
complint el 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 
universitat Jaume i Per a l’exerCiCi 2010

Rafael Montero, president de la Comissió 
Econòmica, informa sobre el pressupost de la 
Universitat Jaume I per a l’exercici 2010.

Indica que, en la Comissió Econòmica, 
celebrada anteriorment, ha conegut el detall del 
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l’auditoria financera interna, l’auditoria operativa 
interna, les auditories externes de l’UJI en l’exercici 
2008 (contrastació externa del funcionament 
del control intern de l’UJI) i l’auditoria dels ens 
dependents de l’UJI.

El Ple del Consell, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, pren coneixement 
de l’informe del Servei de Control Intern, 
corresponent a l’exercici 2008, complint el que 
disposa l’article 3.i de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, i article 40.2 
dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 
252/2003, de 19 de desembre.

modifiCaCions PressuPostàries

Rafael Montero informa que la Comissió 
Econòmica ha analitzat les modif icacions 
pressupostàries, que consten en la documentació 
remesa i, per tant, són conegudes per tots els 
consellers.

D’acord amb la referida documentació, el 
detall de les modificacions pressupostàries és el 
següent: números de la 89 a la 99, aprovades pel 
Consell de Govern el 27/11/2009; de la 100 a la 
105, aprovades pel Consell de Govern de data 
15/12/2009. El Ple del Consell pren coneixement 
de les referides modificacions.

En la documentació remesa a tots els consellers 
figura la modificació pressupostària número 98, 
aprovada pel Consell de Govern de data 27 de 
novembre de 2009.

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 
la modificació pressupostària número 98, tal com 
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.

Pla anual d’aCtuaCions del Consell soCial

El secretari, José Muñoz, exposa el pla 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2010.

d’incompliment en l’exercici de 2008 per part 
de la Universitat Jaume I de Castelló en relació 
amb la normativa descrita en l’apartat 2 anterior». 
Per tot això, la Comissió Econòmica ha acordat, 
per unanimitat, proposar al Ple que en prenga 
coneixement.

A la vista de tot això, el Ple, per unanimitat, 
queda assabentat de l’informe d’Auditoria de 
comptes anuals de l’exercici 2008, l’informe 
d’Auditoria Operativa i l’informe d’Auditoria de 
Compliment, als efectes previstos en l’article 3.u i 
concordants, de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

El president reitera la seua satisfacció pel 
compliment del principi de legalitat que reflecteix 
l’auditoria realitzada, i el Ple ratifica la confiança 
en el gerent i el personal al seu càrrec que fa 
possible que, any rere any, l’Auditoria de comptes 
no reflectisca excepcions de legalitat.

informe sobre l’exerCiCi del Control intern en 
la gestió eConòmiCa de la universitat Jaume i, 
CorresPonent a l’any 2008

Carlos Muelas, cap del Servei de Control 
Intern presenta, auxiliat per mitjans informàtics, 
l’informe sobre el control intern en la gestió 
econòmica de la Universitat Jaume I, corresponent 
a l’exercici 2008, en compliment del que disposa 
l’article 3.i de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i article 40.2 dels Estatuts 
de la Universitat, aprovats per Decret 252/2003, 
de 19 de desembre, així com sobre l’execució i 
compliment del pla d’auditoria per al període 
2007/08, elaborat pel Servei de Control Intern i 
que va ser aprovat per Resolució del rector, de 
data 15 de juny de 2007.

L’informe comprèn els objectius del sistema 
de control, les competències i l’organització del 
Servei de Control Intern en 2008, el pla d’auditoria 
2007/08, així com el desenvolupament del control 
intern a l’UJI, concretant el resum del procediment 
de fiscalització (prèvia i posterior), l’esquema 
general del procediment de gestió i control de 
despeses a l’UJI, l’auditoria interna de legalitat, 
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de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, 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 2010.

aProvaCió, si esCau, de les bases dels Premis 
del Consell soCial: Xii prEmi d’invEstigació 
“trajEctòria invEstigadora” i iii prEmi a la 
iniciativa EmprEnEdora Estudiantil

El vicepresident, José Luis Breva, proposa al Ple 
l’aprovació de les Bases del XII “Premi d’Investigació 
Consell Social. Trajectòria Investigadora”, així com 
les de la III edició del “Premi del Consell Social a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil”, incloent-hi la 
corresponent convocatòria.

I, vistes les competències del Consell Social 
conforme es detalla:

1. L’article 4.w de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, que estableix : 
“Estimular l’activitat investigadora de la 
universitat i, en especial, promoure aqueixa 
vinculada als sectors productius del seu 
entorn, propiciant projectes d’investigació 
i desenvolupament compartits entre la 
universitat i les empreses o institucions”.

2. L’article 4.x de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, que assenyala : 
“Atorgar ajudes, premis, dist incions o 
reconeixements dins de l’àmbit de les seues 
competències”.

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda

1. Aprovar les bases del XII “Premi d’Investigació 
Consell Social. Trajectòria Investigadora”, dotat 
amb  10.000 euros i diploma, d’acord amb la 
proposta.

2. Aprovar les bases del III “Premi del Consell 
Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil”, 
dotat amb  10.000 euros i diploma, d’acord 
amb la proposta.

El tenor literal de les bases del XII “Premi 
d’Investigació del Consell Social. Trajectòria 

Assenyala 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 elaborarà 
un Pla anual d’actuacions.

Per això, se sotmet a la consideració del Ple 
el pla d’actuacions per a l’any 2010, que ha estat 
distribuït a tots els consellers i que recull les 
activitats que s’han de realitzar durant aquest any 
i es destaquen les següents:

- Desenvolupament de les funcions atribuïdes 
per la legislació vigent: Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

- Participació en el procés d’implantació de 
les noves titulacions, i en els procediments 
d’adaptació de màsters i postgrau. Tot això, 
sense perjudici de l’informe preceptiu i 
vinculant, que correspon al Consell.

- Calendari de reunions del Ple i de les 
comissions.

- Premis del Consell Social: a la Trajectòria 
Investigadora; a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil; i a l’Excel·lència Docent Universitària, 
si es renova el conveni amb la Generalitat.

- Assistència a actes acadèmics i de representació 
del Consell Social.

- Suport a la Universitat per a Majors i al 
Programa de Pràctiques en Empreses i Jornades 
d’Ocupació.

- Fomentar l’esperit emprenedor i la creació 
d’empreses.

- Promoció d’una nova publicació institucional 
seguint l’orientació iniciada en els anys 2006, 
2007, 2008 i 2009.

- Assistència a les Jornades de Presidents i 
Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles.

- Participació en les reunions de l’associació 
Conferènc ia  de Conse l l s  Soc ia l s  de 
les Universitats Públiques Espanyoles i 
Coordinadora Nacional de Secretaris.

D’acord amb la proposta formulada, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 14 
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amb interlineat senzill per a publicació, on 
s’han de recollir els aspectes més excel·lents 
de la trajectòria investigadora premiada, a fi 
de divulgar-los i difondre’ls adequadament.

6. El termini d’admissió de candidatures quedarà 
tancat el dia 15 d’octubre de 2010, a les 12 h, i 
s’han de presentar a la seu del Consell Social, 
ubicada a l’Edifici del Consell Social i Postgrau, 
campus del Riu Sec.

7. 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 Castelló i el 
president de la Cambra de Comerç, Indústria 
i Navegació de Castelló.

El secretari del Jurat serà el del Consell Social.

El Jurat podrà demanar l’opinió d’assessors o 
revisors dels treballs presentats, o sol·licitar-ne 
l’avaluació a un comité extern de selecció.

8. El Jurat es reserva la facultat d’interpretar 
aquestes bases i de declarar desert el premi. El 
seu veredicte serà inapel·lable, sense perjudici 
d’allò establert per la legislació vigent.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2009

El Consell Social de la Universitat Jaume I 
de Castelló, amb el propòsit de fomentar la 
iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor dels 
seu estudiantat, acorda convocar la III edició del 
“Premi a la iniciativa emprenedora estudiantil”.

Les bases d’aquest premi són les següents:

1. El premi es dirigeix a tot l’estudiantat de 
la Universitat Jaume I que estiga cursant 
els seus estudis o els haja f inalitzat en 
els cinc últims cursos acadèmics, i que 
haja materialitzat un projecte de caràcter 
empresarial. La candidatura podrà ser 
individual o col·lectiva.

2. El premi es dota amb 10.000 euros i diploma.

3. Els criteris de valoració són els següents:

- Grau d’execució real del projecte de caràcter 
empresarial.

Investigadora”, i del III “Premi del Consell Social a 
la Iniciativa Emprenedora Estudiantil” és el següent:

El Consell Social de la Universitat Jaume I 
de Castelló, amb el propòsit de fomentar 
la investigació universitària en general, i 
especialment, en aquesta Universitat, acorda 
convocar la XII edició del “Premi d’investigació 
Consell Social de la Universitat Jaume i de 
Castelló. trajectòria investigadora”.

Les bases d’aquest premi són les següents:

1. El premi es dirigeix a reconèixer la trajectòria 
científica en matèria d’investigació d’un 
professor o professora, d’un grup de recerca 
o d’un institut de recerca de la Universitat 
Jaume I, al llarg de la seua carrera.

2. Les candidatures les poden presentar els 
departaments o almenys deu professors de la 
Universitat Jaume I, mitjançant un escrit, per 
duplicat, dirigit al Consell Social, acompanyat 
d’una breu memòria on es consignen els 
mèrits relacionats amb la trajectòria científica 
i investigadora, i tenint present que es valorarà 
molt especialment:

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

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

c) Les aportacions i recursos obtinguts.

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

e) La incidència de la trajectòria investigadora 
en la innovació i originalitat.

3.  El premi tindrà una dotació de 10.000 euros 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’admissió de 
candidatures.

5. La persona premiada ha de presentar, en el 
termini de sis mesos des de la concessió i 
entrega del premi, un text, que no podrà ser 
inferior a 120 pàgines ni superior a 200, en el 
tipus de lletra Times New Roman de 12 punts, 
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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 
Consell Social designat per la Conselleria 
d’Indústria, el president de la Confederació 
d’Empresaris de Castelló. El secretari del 
jurat serà el del Consell Social. El Jurat podrà 
demanar l’opinió d’assessors externs o interns 
que crega oportú.

9. El jurat es reserva la facultat d’interpretar 
aquestes bases i de declarar desert el premi. El 
seu veredicte serà inapel·lable, sense perjudici 
d’allò que s’ha establert per la legislació vigent.

10. Es garanteix la conf idencialitat de les 
candidatures presentades. Les no premiades 
podran ser retirades en el termini d’un mes des 
de la concessió del premi.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2009

informe favorable, si esCau, de l’extensió a unes 
altres universitats d’un màster ofiCial universitari 
Ja verifiCat

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
del vicerector de Postgrau, la legislació aplicable 
i els criteris establerts pel Ministeri, així com 
la documentació distribuïda, i conforme a la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 
2009, el Ple del Consell Social, en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, la qual 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 de 16 de juliol del 2008 de la Direcció 
General d’Universitats, per unanimitat, emet 
informe favorable l’extensió a la resta d’universitats 
públiques valencianes, del Màster de Cooperació 
al Desenvolupament, ja verificat.

- Originalitat i caràcter innovador del projecte.

- Potenciació de l’autoocupació.

- Repercussió social, econòmica i industrial.

- Desenvolupament econòmic i social.

- Implicació real dels candidats en l’execució 
del projecte.

- Priorització dels projectes de base tecnològica 
i utilització de les tecnologies de la informació 
i comunicació.

4. Els projectes empresarials han d’estar en 
situació d’aplicació efectiva el dia de la data 
de terminació del termini per a la presentació 
de candidatures al premi.

5. Presentació de candidatures. Consistirà en la 
presentació d’una sol·licitud acompanyada 
per una memòria, l’extensió màxima de la qual 
serà de 10 pàgines, incloent-hi els aspectes 
següents:

- Exposició de la iniciativa empresarial.

- Forma jurídica de l’empresa.

- Dades més significatives sobre infraestructures, 
recursos humans, producció i situació 
economicofinancera.

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

S’ha d’acreditar la condició d’estudiant o 
d’haver-se titulat per la Universitat Jaume I, en 
els termes detallats en la base 1). En el cas de 
candidatures col·lectives o en consorci amb 
diverses organitzacions (institucions, empreses, 
etc.), ha de ressenyar-se exactament quina és la 
participació dels candidats estudiants o titulats.

6. La sol·licitud i la memòria, per duplicat, s’han 
de presentar a la Secretaria del Consell Social, 
situada a la seu del Consell Social, en l’Edifici 
del Consell Social i Postgrau, campus del Riu 
Sec. La sol·licitud ha de recollir les dades i 
continguts que especifica la guia que facilita 
la Secretaria del Consell Social. El termini de 
presentació finalitzarà a les 12 hores del dia 15 
d’octubre de 2010.

7. El resultat del concurs es donarà a conèixer 
dins dels quatre mesos següents a la data de 
finalització de presentació de candidatures.
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Grau, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i 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, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement els plans d’estudis dels títols de grau 
que es detallen:

- Grau en Història i Patrimoni

- Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

- Grau en Dret

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Enginyeria Elèctrica

- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

- Grau en Enginyeria Química

- Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural

- Grau en Enginyeria Informàtica

- Grau en Enginyeria Telemàtica

- Grau en Matemàtica Computacional

informe de la modifiCaCió de la relaCió de lloCs 
de treball del Personal doCent i investigador

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, Joan Serafí Bernat Martí, informa de 
la modificació de la relació de llocs de treball del 
personal docent i investigador, el detall de la qual 
obra en la documentació distribuïda, i que afecta 
divuit places. Segons el que disposa l’art. 3.h de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell, 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 35, del 
dia 27 de novembre de 2009.

inCentius a la qualitat del Professorat i el 
reConeixement de la labor del Pdi

Rafael Benavent va exposar que aquest punt 
ha estat considerat per la Comissió Econòmica 

informe favorable, si esCau, del Consell soCial 
sobre Plans d’estudis de màsters universitaris, 
segons rd 1393/2007, que el Ple del Consell 
soCial núm. 25, de 13 de novembre de 2008, 
en va Prendre Coneixement: màster universitari 
en químiCa aPliCada i farmaCològiCa; màster 
universitari en físiCa aPliCada; màster universitari 
en investigaCió, en traduCCió i interPretaCió; 
màster universitari en Catàlisi Homogènia

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
del vicerector de Postgrau, la legislació aplicable 
i els criteris establerts pel Ministeri, així com 
la documentació de les propostes aportada i 
distribuïda, i la prèvia presa de coneixement 
efectuada en sessió núm. 25 de data 13 de 
novembre de 2008, i conforme a la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, en sessió 
celebrada el dia 16 de desembre de 2009, el Ple 
del Consell Social, 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, en relació amb el que 
disposa el Reial decret 1393/2007 i la resolució 
de 16 de juliol de 2008 de la Direcció General 
d’Universitats, per unanimitat, emet informe 
favorable la proposta dels següents màsters:

- Màster Universitari en Química Aplicada i 

Farmacologia.

- Màster Universitari en Física Aplicada.

- Màster Universitari en Investigació, en 

Traducció i Interpretació.

- Màster Universitari en Catàlisi Homogènia.

ProPosta d’informe favorable, si esCau, sobre 
els Plans d’estudis dels següents títols de grau 
que s’imPartiran en el Curs 2010/11: Història i 
Patrimoni; Humanitats: estudis interCulturals; 
dret; enginyeria meCàniCa; enginyeria elèCtriCa; 
enginyeria en teCnologies industrials; enginyeria  
químiCa; enginyeria agroalimentaria i del medi 
rural; enginyeria informàtiCa; enginyeria 
telemàtiCa; i matemàtiCa ComPutaCional

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
José Luis Breva, i el de la vicerectora de Qualitat 
Educativa i Harmonització Europea, Rosa María 
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amb total deteniment, per això cedeix la paraula 
al vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en 
Xarxa, Modesto Fabra, perquè informe el Ple.

1. sistema ProPi 

Modesto Fabra detalla els conceptes i 
característiques del sistema propi d’incentius.

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

Adjudicació de complements retributius segons 
el sistema propi 2009

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

Considerant que en la seua tramitació s’ha seguit 
el procediment establert en la convocatòria aprovada 
per la resolució del rector de 5 d’octubre de 2009.

Considerant que el Consell Social de la 
Universitat Jaume I és competent d’acord 
amb el que estableix l ’ar ticle 40.2.a dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats 
per 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 Jaume I, per unanimitat,

aCorDa

L’assignació d’un complement retributiu 
extraordinari en atenció a mèrits docents i 
investigadors, als sol·licitants i per la quantia que 
conté l’annex 1 (*) d’aquest acord.

(*) S’hi inclou també la proposta d’assignació 
en relació amb les sol·licituds que ha formulat el 
professorat que es troba en situació de comissió 
de serveis, encara que el complement retributiu 
només serà satisfet si finalitza la comissió de 
serveis o es produeix el reingrés abans que 
finalitze el present any.

La desestimació del complement retributiu 
extraordinari als sol·licitants relacionats en l’annex 
2 del present acord i les causes de desestimació 
que s’hi preveuen.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini 
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la notificació.

Les persones interessades també poden 
interposar contra aquesta resolució un recurs 
de reposició, davant del mateix òrgan que la va 
dictar, en el termini d’un mes, comptador a partir 
de l’endemà de la notificació.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2009

(*) La informació dels annexos es pot consultar 
de manera individualitzada en http://e-ujier.uji.es.

autoritzaCió, si esCau, de la liCitaCió de la 
ConCessió d’ús Privatiu de béns de domini PúbliC del 
ParC CientífiC, teCnològiC i emPresarial de l’uJi 
Per al ComPliment dels fins ProPis d’aquest ParC

El vicerector d’Infraestructures i PAS informa 
el Ple que el Consell de Govern celebrat el dia 
15 de desembre de 2009 va aprovar la concessió 
de la licitació de terrenys per a la ubicació 
d’empreses externes al parc Científic, Tecnològic 
i Empresarial.

Va assenyalar que la proposta té com a 
fonament atendre a l’interès públic que suposa 
fomentar l’activitat de I+D+i+T d’empreses 
i projectes de base tecnològica, empreses 
derivades (spin-off) , projectes emergents 
(start-up), projectes en fase de creixement i 
desenvolupament i uns altres de reconegut interès 
científic, que redunden en un major benefici de 
la societat i contribuïsquen al desenvolupament 
d’aquesta.

Per a això, es pretén fomentar l’activitat 
mitjançant l ’adjudicació de concessions 
demanials d’ús privatiu de parcel·les i locals de 
titularitat de la universitat, a empreses i projectes 
de base tecnològica i a projectes de reconegut 
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interès científic, per a la construcció i explotació 
d’edificis a les referides parcel·les i l’atorgament 
d’autoritzacions d’ús temporal de locals en edificis 
de l’ESPAITEC.

Aquestes empreses han de destinar l’ús 
dels edificis i parcel · les a activitats en les 
quals predomine l’activitat de I+D+i+T, el 
desenvolupament o la innovació tecnològica.

Tenint en compte l’aprovació efectuada pel 
Consell de Govern, el dia 15 de desembre de 
2009, l’informe del vicerector, la documentació 
distribuïda, i en virtut del que disposa l’article 

3.s de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda autoritzar la licitació de la 
concessió d’ús privatiu de béns de domini públic 
(terrenys i locals inclosos en la documentació 
distribuïda) del Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial de l’UJI, per al compliment dels seus 
fins propis. En el cas dels terrenys, el preu de 
licitació ha de recuperar, com a mínim, el cost 
d’adquisició i urbanització en el termini de 50 anys 
i, en el cas dels locals, el preu de licitació serà les 
tarifes aprovades pel Consell Social.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la sessió 24, celebrada el 27 d’abril de 2009, 
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 núm. 23, del dia 16 de desembre de 2008.
2. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de les entitats dependents de la universitat.
3.  Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I.
4. Recursos contra els incentius al PDI, sistema propi 2008.
5. Informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2007.
6. Modificacions pressupostàries.
7.  Torn obert de paraules.

El dia 17 de juliol de 2009 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió 25, 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 núm. 24, del dia 27 d’abril de 2009.
2. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
3.  Torn obert de paraules.

Es van reunir de nou els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió 26, celebrada el 16 de novembre 
de 2009, 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 núm. 25, celebrada el dia 17 de juliol de 2009.
2. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social per a l’exercici 2010.
3.  Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2010.
4. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2009.
5. Torn obert de paraules.

El dia 17 de desembre de 2009, en la sessió 27, 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 núm. 26, del dia 16 de novembre de 2009.
2. Presa de coneixement 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 2010.
4. Presa de coneixement sobre l’auditoria integral de la Universitat Jaume I corresponent a l’exercici 

2008, emesa per la Intervenció de la Generalitat Valenciana.
5. Informe sobre l’exercici del control intern en la gestió econòmica de la Universitat Jaume I, 

corresponent a l’any 2008.
6. Incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la labor del PDI.
7.  Modificacions pressupostàries.
8. Torn obert de paraules.
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Comissió d’Assumptes Universitaris

El dia 26 de març de 2009, en sessió 13, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris 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 núm. 12, del dia 3 de novembre de 2008.
2. Proposta de designació de representants socials per a la comissió mixta universitat-societat, pla 

d’estudis de Medicina.
3.  Torn obert de paraules.

El dia 21 d’abril de 2009 la Comissió d’Assumptes Universitaris es va reunir en la sessió 14 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 núm. 13, del dia 26 de març de 2009.
2. Proposta, si escau, d’informe del Consell Social sobre els plans d’estudi de màsters universitaris segons el RD 

1393/2007 dels qual el Ple del Consell Social núm. 25 de 7 de novembre de 2008 va prendre coneixement.
3.  Torn obert de paraules.

El dia 15 de juny de 2009, en la sessió 15 , els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris 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 anterior núm. 14, del dia 21 d’abril de 2009.
2. Composició de les comissions mixtes universitat-societat (CMUS) dels títols de: Grau en Enginyeria 

Elèctrica, Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Grau en Enginyeria Química, Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials i Grau en Enginyeria Mecànica.

3.  Composició de les CMUS de la titulació de Grau d’Infermeria.
4. Torn obert de paraules.

Els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir en la sessió 16, celebrada el 17 de 
juliol de 2009, 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 núm. 15, del dia 15 de juny de 2009.
2. Proposta de distribució entre els departaments de les 45 beques-col·laboració assignades a la 

Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2009/2010.
3.  Torn obert de paraules.

El dia 5 de novembre de 2009, en sessió 17, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris 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 núm. 16, del dia 17 de juliol de 2009.
2. Proposta d’Informe favorable, si escau, sobre els plans d’estudi dels títols de grau en: Administració 

d’Empreses i Màrqueting; Economia; Finances i Comptabilitat; Psicologia; Mestre i Mestra 
d’Educació Primària; Mestre i Mestra d’Educació Infantil i Grau d’Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes, que s’impartiran el curs 2010-2011.

3.  Torn obert de paraules.
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El dia 16 de desembre de 2009, en sessió 18, 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 anterior núm. 17, del dia 5 de novembre de 2009.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extensió a altres universitats d’un màster oficial universitari 

ja verificat.
3. Proposta d’informe favorable, si escau, del Consell Social sobre plans d’estudi de màster universitari 

segons el RD1393/2007 dels quals el Ple del Consell Social núm. 25 de 13 de novembre de 2008 va 
prendre coneixement: Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica; Màster Universitari 
en Física Aplicada; Màster Universitari en Investigació, en Traducció i Interpretació; Màster Universitari 
en Catàlisi Homogènia.

4. Proposta d’Informe favorable, si escau, sobre els plans d’estudi dels següents títols de grau que s’impartiran 
en el curs 2010-2011: Història i Patrimoni; Humanitats: Estudis Interculturals; Dret; Enginyeria Mecànica; 
Enginyeria Elèctrica; Enginyeria en Tecnologies Industrials; Enginyeria Química; Enginyeria Agroalimentària 
i del Medi Rural; Enginyeria Informàtica; Enginyeria Telemàtica; i Matemàtica Computacional.
(La documentació corresponent a aquestes titulacions la poden consultar en la direcció següent:
http://www.uji.es/CA/organs/vices/vqehe/titula.html).

5. Torn obert de paraules.
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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

reunions del Consell valencià d’Universitats:

 10 de febrer i 21 de juliol.

• Consell de GoVern

 José Luis Breva Ferrer   Vicepresident
 Vicente Mira Franch       Conseller
 Enrique Vicedo Madrona   Conseller

reunions del Consell de Govern:

 Número 26 - 10 de febrer      Número 27 - 05 de març  Número 28 - 27 de març
 Número 29 - 24 d’abril       Número 30 - 25 de maig  Número 31 - 17 de juny
 Número 32 - 13 de juliol      Número 33 - 1 d’octubre  Número  34 - 03 de novembre 
 Número 35 - 27 de novembre      Número 36 - 15 de desembre

• Comissió de Control del Pla de Pensions 
 Manuel González Cudilleiro  Conseller

reunions de la Comissió de Control del Pla de Pensions:

 21 de gener     28 d’abril     14 de juliol          27 d’octubre

• Comissió d’adjUdiCaCió d’ajUdes soCials 
 José Antonio Herranz Martínez Conseller

reunions de la Comissió d’ajudes Socials:

 31 de març   i   4 de desembre

•  Consell assessor d’inserCió Professional 
 Enrique Vicedo Madrona   Conseller

reunió del Consell assessor d’inserció Professional:

 16 de setembre
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• mesa neGoCiadora 
 Enrique Vicedo Madrona   Conseller

reunions de la mesa negociadora:
4 de febrer    23 de febrer  23 de març
18 de maig  10 de juny  3 de juliol
22 d’octubre 

• ProGrama de formaCió a la Carta

 Enrique Vicedo Madrona   Conseller

• Comissió exeCUtiVa de la fUndaCió de la ComUnitat ValenCiana, fUndaCió General de la UniVersitat jaUme i
 Rafael Benavent Adrián    President
 José Muñoz Castillo   Secretari

reunions de la Comissió executiva:

 31 de març   2 de novembre desembre (reunió virtual).

• Patronat de la fUndaCió de la ComUnitat ValenCiana, fUndaCió General de la UniVersitat jaUme i
 Rafael Benavent Adrián    President
 José Luis Breva Ferrer    Vicepresident
 José Muñoz Castillo   Secretari

reunions del Patronat de la Fundació:

 27 d’abril 16 de desembre

• ParC CientífiC

 Rafael Benavent Adrián    President

reunions del Consell d’administració del Parc Científic:

 26 de març 16 de novembre

• Comissions d’estUdi Per a la imPlantaCió de noVes titUlaCions

 José Luis Breva Ferrer   Vicepresident

tots els membres del consell social són membres nats de la Fundació Universitat Jaume i-empresa



46 inFormeS SoBre l’auditoria de l’exercici 2008

El Consell Social, en la reunió del dia 17 de desembre de 2009, va prendre 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 2008:

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 2008, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria, corresponents a l’exercici acabat en la dita data, la formulació de la qual 
és responsabilitat dels òrgans de govern de la Universitat. La nostra responsabilitat és expressar una 
opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb 
les normes d’auditoria generalment acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització de 
proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació, 
dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

2. D’acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern presenten, a efectes comparatius, amb cada 
una de les partides del balanç de situació, del compte del resultat economicopatrimonial i del quadre 
de finançament, a més de les xifres de l’exercici 2008, les corresponents a l’exercici anterior. La nostra 
opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 2008. Amb data 27 de maig de 2008 
emetem el nostre informe d’auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2007 en el qual expressem 
una opinió favorable.

3. Amb data 26 de maig de 2008, la Universitat va firmar un conveni de col·laboració amb la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana per al finançament de despeses corrents i d’inversió. Basant-se 
en el dit conveni de finançament es dóna per completament liquidat el Pla Plurianual de Finançament del 
Sistema Públic Universitari Valencià vigent, així com el finançament universitari corresponent a l’exercici 
pressupostari 2008. El conveni estableix com import que s’ha de finançar a la Universitat 65.457 milers 
d’euros de despeses corrents i 30.000 milers d’euros de despeses d’inversió en un termini de 14 i 5 
anys, respectivament, i l’import a cobrar en l’exercici 2009 és de 227 milers d’euros per al finançament 
de despeses corrents i 6.000 milers d’euros per al finançament de despeses d’inversió.

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2008 de la Universitat inclou drets pendents de 
cobrament a llarg termini de la Generalitat Valenciana considerats en el dit conveni per un import de 
46.849 milers d’euros. En aquest sentit, la Universitat ha mantingut aquest import en el romanent de 
tresoreria considerant que estava registrat en el durant els exercicis 2007 i 2008, que es tracta de drets 
de cobrament ja vençuts a 31 de desembre de 2008 i que en algun cas ha sigut utilitzat per a donar 
cobertura a despeses universitàries ja realitzades o compromeses. Així mateix, la Universitat ha mantingut 
aquest import com a romanent de tresoreria a l’efecte de la possible instrumentació d’alguna mesura 
de generació de liquiditat, tal com la factorització o qualsevol altra que la Generalitat puga autoritzar-
li, si estimara la Universitat oportú utilitzar tots o part dels recursos financers pressupostaris dels que 
ja disposava amb anterioritat al 31 de desembre de 2008. No obstant això, i basant-se en l’esmentat 
conveni, el romanent de tresoreria mostrat en els comptes anuals adjuntes es troba sobrevalorat en el 
dit import.
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4. Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de l’excepció descrita en el paràgraf 3 anterior, els comptes 
anuals de l’exercici 2008 adjuntes expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni 
i de la situació financera de la Universitat Jaume I de Castelló al 31 de desembre de 2008, del resultat 
econòmic i patrimonial, de l’execució del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici 
anual acabat en la dita data i contenen la informació necessària i suficient per a la seua interpretació i 
comprensió adequada, de conformitat amb principis i normes de comptabilitat pública que guarden 
uniformitat amb els aplicats en l’exercici anterior.

DELOITTE, SL 
Inscrita en el R.O.A.C. Núm. S0692  

Jesús Tejel
Soci - Auditor de Comptes

1 de juny de 2009

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA

Juan Antonio García López
VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
CONTROL FINANCER
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Informe d’Auditoria Operativa

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

1. Hem auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló que comprenen el balanç de 
situació a 31 de desembre de 2008 i el compte de resultats economicopatrimonial i l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en la dita data, la formulació de la 
qual és responsabilitat dels òrgans de govern de la Universitat. La nostra responsabilitat és expressar 
una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord 
amb les normes d’auditoria generalment acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització 
de proves selectives de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seua presentació 
global, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades, i s’ha emès el nostre informe 
d’auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2008 amb data 1 de juny de 2009, i en el qual 
expressem una opinió amb una excepció.

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

Així mateix, en relació a l’auditoria dels comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló a 31 de 
desembre de 2008, i d’acord amb normes d’auditoria generalment acceptades, efectuem una revisió del 
sistema de control intern a fi d’establir la seua fiabilitat i perquè ens servira de base per a la determinació 
de la naturalesa, programació i amplitud de les proves d’auditoria a aplicar en l’examen dels comptes 
anuals.

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

3. Durant el curs del nostre treball s’han posat de manifest una sèrie d’aspectes i oportunitats que es 
detallen en el document adjunt i que poden donar o 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, SL 
Inscrita en el R.O.A.C. Núm. S0692  

Jesús Tejel
Soci - Auditor de Comptes

1 de juny de 2009

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA

Juan Antonio García López
VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
CONTROL FINANCER
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El dia 7 de gener de 2009 es reuneix el Jurat del I Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, i després d’una àmplia exposició i el debat corresponent, el jurat, per unanimitat, acorda:

Concedir el I Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb 10.000 euros, a 
Sergio Fabra Llopis i a rafael Forcada martínez, enginyers en Informàtica per la Universitat Jaume I, titulats 
dels anys 2004 i 2005, respectivament, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada 
en l’empresa 3dicom Suport d’Imatge Digital SL, que contribueix a l’establiment de tractament mèdic 
d’imatges amb aplicacions Open Source i ordinadors personals, que substitueixen les tradicionals plaques 
radiològiques d’alta contaminació, amb efectes menys agressius per als pacients, respecte sobre el medi 
ambient i reducció dràstica de costos d’implantació en sistemes mèdics.

El president, Rafael Benavent, exposa que els premis del Consell Social, en les seues dues modalitats, 
açò és, Trajectòria Investigadora i Iniciativa Emprenedora Estudiantil, s’entregaran als premiats el dia 27 de 
febrer de 2009 en el transcurs de l’acte oficial de la festa de la Universitat.

El dia 27 de febrer de 2009, es va celebrar la festa del XVIII aniversari de creació de la Universitat Jaume I. 
Durant l’acte oficial es va procedir a l’entrega per part de Rafael Benavent, del X Premi d’Investigació Consell 
Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, així com del I Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil.

L’acte va estar presidit per Francisco Toledo, rector; Rafael Benavent, president del Consell Social; 
Juan Manuel Badenas, director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva; Javier Moliner, 
vicealcalde de l’Ajuntament de Castelló; Rosa Llusar, vicerectora d’Investigació; Leonor Lapeña, vicerectora 
d’Estudiants i Ocupació; María Victoria Petit, secretària general de l’UJI i Vicente Cervera, vicerector 
d’Infraestructures i Personal d’Administració i Serveis.

Després de la lectura per part del secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de l’acta de concessió 
del X Premi d’Investigació Consell Social i de l’acta de concessió del I Premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, el president va fer entrega dels premis. 

PremiS del conSell Social

José Muñoz durant la lectura de l’acta de 
concessió del premi.

Components de la taula presidencial de l’acte institucional.



50 PremiS del conSell Social

El Dr. Félix Javier Hernández Hernández en el moment de rebre el premi de mans de Rafael Benavent, president del Consell Social.

Sergio Fabra Llopis i Rafael Forcada Martínez, reben el Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.
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El dia 28 d’octubre de 2009 es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les seues dues 
modalitats: xi Premi del Consell Social de la Universitat Jaume i trajectòria investigadora i del ii Premi 
a la iniciativa emprenedora estudiantil.

prEmi d’invEstigació “trajEctòria invEstigadora”

Amb la deliberació prèvia, anàlisi i valoració, de la candidatura presentada, el Jurat, per unanimitat, 
d’acord amb les bases que regeixen aquest XI Premi d’Investigació - Trajectòria Investigadora acorda:

Primer:

Concedir l’XI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, dotat amb 10.000 euros, a la Dra. Cristina Botella arbona catedràtica de Personalitat, Avaluació i 
Tractaments Psicològics de la Universitat Jaume I de Castelló, per la seua impecable trajectòria investigadora 
en què es destaca la seua principal línia d’investigació: la utilització de les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) per a la millora dels tractaments psicològics, que és innovadora i original, i contribueix 
a millorar la salut mental i promoure el benestar en la societat. Ha obtingut importants aportacions i recursos 
i ha realitzat nombroses col·laboracions, convenis i contractes amb institucions i empreses nacionals i 
internacionals, la qual cosa ha contribuït a l’excel·lència de la Universitat Jaume I, i ha repercutit en el 
creixement de la societat del seu entorn. Així mateix els reunits acorden, per unanimitat, que el president 
del Consell Social,  Rafael Benavent, faça públic l’atorgament del premi al mateix temps que el Premi a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil, per estimar oportú donar publicitat a ambdós premis del Consell Social 
de forma conjunta.

Els Premiats amb el President del Consell Social i el Rector.
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Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

Després d’un intens debat, examen i anàlisi de les candidatures presentades, el Jurat, per unanimitat, i 
d’acord amb els criteris de valoració establits en les bases que regeixen aquest premi, acorda:

“Concedir el II Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb 10.000 euros, a eaDe 
Consultoria Júnior empresa, per la labor desenvolupada en foment de l’esperit emprenedor dels 
estudiants de la Universitat Jaume I des de fa disset anys, i destaca la inauguració del parquet universitari, 
cursos de formació de màrqueting i disseny, lideratge i coaching, curs de borsa i curs de protocol, avalats 
per professors, per empresaris i ponents externs. EADE Consultoria col·labora amb el Fòrum Jovellanos 
a través del Concurs Crea Empresa, i està present en la Confederació Espanyola i en la Confederació 
Europea de Júnior Empreses.

La constant renovació dels seus membres ha fet possible aquesta dilatada trajectòria, i la participació 
de nombrosos estudiants de la Universitat”.

Així mateix, els reunits acorden, per unanimitat, que el president del Consell Social, senyor Rafael 
Benavent, faça públic l’atorgament del premi al mateix temps que el Premi a la Trajectòria Investigadora, 
per estimar oportú donar publicitat a ambdós premis del Consell Social de forma conjunta.

Premi a l’excel·lència docent universitària

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la qualitat de 
l’ensenyament i en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Educació i la Universitat Jaume I, acorda convocar la I edició del Premi a l’excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest premi, aprovades pel Ple del Consell Social de data 16 de novembre de 2009, són les 
següents:

i. PerSoneS DeStinatÀrieS

Professorat universitari, siga quina siga la seua categoria i antiguitat, que tinga una relació estable, 
funcionarial, laboral o administrativa, amb la Universitat Jaume I de Castelló.

ii. CriteriS De vaLoraCió

Es tindran en compte els criteris de valoració següents, que no tenen caràcter exhaustiu ni excloent:

a)  Impartir docència en un altre idioma d’interès científic, diferent del castellà o del valencià.
b)  Haver obtingut alts resultats en les enquestes docents.
c)  Comptar amb publicacions, articles i treballs propis que es deriven directament de la seua tasca docent.
d)  Utilitzar normalment TIC en la docència.
e)  Haver dissenyat, aplicat, i avaluat materials didàctics directament relacionats amb les matèries que imparteix.
f)  Haver participat en tasques que afavorisquen la formació com a docent i en projectes d’innovació educativa.
g)  Altres mèrits objectius i evidències que acrediten qualitat i excel·lència docent en la universitat.

iii. CanDiDatUreS

Els possibles destinataris dels premis seran proposats per:

a)  Les mateixes persones interessades, mitjançant instància presentada a la seu del Consell Social, edifici 
del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 h del dia 15 de desembre.

b)  El vicerector competent en matèria de Professorat, mitjançant proposta.
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c) El jurat, que està facultat per a designar les candidatures que constituïsquen un exemple o referència 
en la labor docent universitària.

No es podrà concedir més d’un premi al professorat d’una mateixa facultat o escola universitària. Així 
mateix, si de l’aplicació dels criteris de valoració, més d’un professor obté la mateixa puntuació, el jurat de 
selecció pot tenir en compte altres mèrits addicionals.

iv. PremiS

Es convoquen tres premis corresponents al curs acadèmic 2008/09.

Cada premi tindrà una dotació de 3.000 euros per professor o professora premiats i un diploma de 
reconeixement, el lliurament formal del qual es durà a terme en l’acte institucional de l’aniversari de la 
Universitat Jaume I.

v. JUrat

a) El jurat estarà compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I de Castelló; 
un representant de la Secretaria Autonòmica d’Universitat i Ciència; els dos vicepresidents del Consell 
Social de la Universitat Jaume I; el vicerector competent en matèria de Professorat i un vocal del 
Consell Social representant dels interessos socials, designat pel president.

 El secretari del jurat serà el del Consell Social.
b) El jurat podrà demanar l’opinió d’assessors, i es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i 

proposar al president del Consell Social declarar deserts els premis convocats.
c) El jurat, després de l’estudi i comprovació de les sol·licituds proposades, baremarà les sol·licituds i 

remetrà al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què conste els criteris i la baremació 
realitzada, acompanyant la proposta de concessió dels premis.

 En les actes del jurat es deixarà constància d’un breu currículum de cada una de les persones 
proposades i dels mèrits presos en consideració.

 La resolució de concessió dels premis correspon al president del Consell Social.
d) El president del Consell Social comunicarà als premiats la resolució adoptada, sense perjudici de fer-la 

pública pels mitjans que considere oportuns.

Castelló de la Plana, 16 de novembre de 2009

El jurat de selecció, en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2009, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta I edició dels Premis a 
l’Excel·lència Docent Universitària, va acordar per unanimitat, formular les propostes corresponents.

Tenint en compte el conveni de col·laboració citat, i conforme amb les referides propostes, i en virtut 
del que disposa l’article 4.x de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el president del Consell Social,

RESOL:

Concedir els Premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2008/2009, dotats amb 3.000€ cada un 
i Diploma de reconeixement, als professors següents:

Cristina Pauner Chulvi. Professora titular d’universitat de Dret Constitucional del Departament de Dret 
Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

rafael Ballester arnal. Professor titular d’universitat de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, 
del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 
de la Universitat Jaume I.



54 PremiS del conSell Social

andrés marzal varó. Professor titular d’universitat de Llenguatges i Sistemes Informàtics del Departament 
de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la 
Universitat Jaume I.

El lliurament del premi es realitzarà en l’acte oficial que tindrà lloc el dia 26 de febrer de 2010, amb motiu 
de la celebració de la festa de l’aniversari de la creació de la universitat. 
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El dia 15 de gener de 2009 es va celebrar a la sala d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques, el solemne acte d’investidura com a doctor honoris causa de l’Excm. Sr. Avelino 
Corma i de l’Excma. Sra. Adela Cortina.

El doctor Avelino Corma va estudiar Química a la Universitat de València i es va doctorar en la Universitat 
Complutense de Madrid. Després de dos anys d’estudi al Departament d’Enginyeria Química de la Queen’s 
University a Kingston (Canadà), va entrar com a investigador en el CSIC, passant després a professor 
d’investigació i des de 1990 dirigeix l’Institut de Tecnologia Mixt entre el CSIC i la Universitat Politècnica 
de València. La seua vinculació amb l’UJI és a través del Grup d’Investigació de Química de l’Estat Sòlid 
del Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

La doctora Adela Cortina va estudiar a la Universitat de València en la qual és catedràtica d’Ètica i 
Filosofia Política. Va ampliar estudis a les Universitats de Munic i Frankfurt. Actualment és directora del 
Grup d’Investigació “Ètiques aplicades i democràcia”, que ha sigut reconegut com a Grup d’Excel·lència per 
la Generalitat Valenciana. També és directora del Programa Interuniversitari de Doctorat, amb menció de 
Qualitat, “Ètica i Democràcia”. La doctora Cortina està considerada com una de les principals introductores 
de l’ètica discursiva en els contextos de parla hispana i una de les majors autoritats mundials en el terreny 
de les ètiques aplicades.

D’esquerra a dreta, Maria Victoria Petit, secretària general, Juan Juliá, rector de la Universitat Politècnica de València; Francisco 
Tomás, rector de la Universitat de València, Francisco Toledo, rector de l’UJI,  Alejandro Font de Mora, conseller d’Educació; Rafael 
Benavent, president del Consell Social;  Alberto Fabra, alcalde de l’Ajuntament de Castelló i Rosa Llusar, vicerectora d’Investigació.
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A l’acte van assistir el president, Rafael Benavent, el vicepresident José Luis Breva, el secretari, José 
Muñoz, així com els vocals Encarna Barragán, Manuel González, Daniel Gozalbo, i José Antonio Herranz.

El dia 23 de gener es va reunir a Madrid la Coordinadora de Secretaris per a tractar, entre altres temes, 
la Trobada Tècnica de Secretaris de les Universitats Públiques Espanyoles.

Intervenció del doctor Avelino Corma. 

Rafael Benavent, president del Consell Social amb les autoritats, equip de Govern i els doctors honoris causa, el doctor Avelino 
Corma i la doctora Adela Cortina, acompanyats dels padrins de l’acte, la doctora Purificación Escribano i el doctor Domingo 

García Marzá, respectivament.

Intervenció de la doctora Adela Cortina.
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El dia 2 de febrer, es va celebrar l’acte d’entrega a la Universitat Jaume I, del Segell d’Or d’Excel·lència 
Europea 500+, per part del Club d’Excel·lència en Gestió i l’Agència Nacional d’Avaluació, Certificació i 
Acreditació (ANECA), i s’ha convertit d’aquesta manera en la primera universitat espanyola amb aquesta 
distinció.

El Consell Social va estar representat pel seu president formant part de la Presidència, i van assistir a 
l’acte el secretari, José Muñoz, i alguns vocals del Consell.

Moment en què el rector de l’UJI, Francisco Toledo, rep el guardó.

D’esquerra a dreta: Jesús Rodríguez, rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx; Alberto Fabra, alcalde de Castelló de 
la Plana; Rafael Benavent, president del Consell Social; Francisco Toledo, rector de l’UJI; Alejandro Font de Mora, conseller 

d’Educació; Gemma Rauret, directora de l’ANECA; Pere Miralles, vicepresident del Club d’Excel·lència en Gestió; Rosa M. Grau, 
vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea i Modesto Fabra, vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa.
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El dia 18 de febrer el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a Madrid a la conferència que, en el 
marc del cicle “Europa davant dels canvis universitaris” va impartir la ministra alemanya Anette Schavan, 
en la Fundació Rafael del Pino a Madrid.

El dia 24 de febrer es va celebrar, a la sala d’actes Alfons el Magnànim l’acte d’entrega de la Medalla de 
la Universitat Jaume I a Carles Santos, pianista.

És un artista integral que en la seua faceta de pianista ha sumat les d’altres àmbits artístics com ara el 
teatre, el cine o les arts plàstiques, la fusió de les quals ens dóna la seua originalitat, multidisciplinària i 
extensa producció artística. Va iniciar la seua formació al Conservatori Superior de Música del Liceu de 
Barcelona i va continuar formant-se a París, Suïssa i els Estats Units. Participa habitualment en els festivals 
més prestigiosos del món i ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaca el Premi Nacional de Música 
que li va atorgar el Ministeri de Cultura l’any 2008. Al llarg de la seua vida musical ha publicat dinou discos 
i ha muntat catorze espectacles musicals.

A l’acte van assistir Rafael Benavent, president del Consell,  Rafael Montero, vicepresident i José Muñoz, 
secretari.

Intervenció de Carles Santos, després de rebre la Medalla de l’UJI.



59

El dia 27 de febrer, va tenir lloc l’acte institucional del XVIII aniversari de la Universitat Jaume I, a la sala 
d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, en el transcurs del qual es 
va lliurar el X Premi d’Investigació Consell Social en la seua modalitat Trajectòria Investigadora, i el I Premi 
del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

A l’acte van assistir els vicepresidents José Luis Breva Ferrer i Rafael Montero Gomis, el secretari, José 
Muñoz Castillo, i els vocals Manuel González Cudilleiro, i José Antonio Herranz Martínez.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Carles Santos durant el concert de piano.

Components de la taula presidencial durant la celebració de l’acte institucional del XVIII aniversari.
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En aquest mateix acte es va fer un homenatge al personal jubilat. La secretària general va fer pujar a l’estrada 
al professorat i al personal d’administració i serveis jubilats l’any 2008, per fer-los entrega de l’estatut del jubilat. 

Dia 2 de març, en l’Aula de Debat es va celebrar una taula redona sobre “La universitat avui”, en la qual 
el president del Consell Social, Rafael Benavent, va participar com a ponent, amb Francisco Toledo, rector 
de l’UJI, Francesc Michavila, rector honorari i M. Amparo Camarero, secretària autonòmica d’Universitats. 
Va actuar com a moderador el director del diari Mediterráneo, José Luis Valencia. També hi va assistir José 
Muñoz, secretari del Consell Social.

El President del Consell Social, Rafael Benavent, i el Rector Francisco Toledo, amb el personal jubilat.

D’esquerra a dreta: José Luis Valencia, director de Mediterráneo, Francisco Toledo, rector de l’UJI, Amparo Camarero, secretària autonòmica 
d’Universitat, Francesc Michavila, rector honorari i Rafael Benavent, president del Consell Social.
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El dia 4 de març, es va celebrar l’acte de ratificació del conveni de col·laboració que el Banc Santander 
manté amb l’UJI des de l’any 2001, per a concedir beques de mobilitat internacional, tant a docents com 
a alumnes de postgrau.

L’acte va comptar amb la presència del president del Consell Social, Rafael Benavent, i del secretari, 
José Muñoz.

Emilio Botín durant la seua intervenció, amb el rector Francisco Toledo i 
Rafael Benavent, president del Consell Social.
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El dia 5 de març, es van lliurar a la sala de premsa de Rectorat les beques ITC. Hi van assistir el president, 
Rafael Benavent, i el secretari, José Muñoz.

D’esquerra a dreta: Agustín Escardino, professor emèrit de l’UJI; el vicerector de Postgrau, Antonio Barba; el president del Consell 
Social, Rafael Benavent, i el director del màster, Juan Carlos Jarque.

Autoritats i els becaris.
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Dia 6 de març, un dels actes amb què la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI), va celebrar el 
seu desè aniversari va ser el nomenament de nous socis honorífics, entre els quals es troben el president de 
la Fundació Bancaixa i expresident del Consell Social de l’UJI, Antonio Tirado, i els exrectors de la Universitat 
Jaume I, Fernando Romero, Celestino Suárez i Francesc Michavila.

En l’acte van intervenir el president de SAUJI, José María Arquimbau, el president del Consell Social, 
Rafael Benavent, i el rector de l’UJI, Francisco Toledo.

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

El dia 31 de març va tenir lloc a la Universitat de València una reunió de presidents i secretaris dels consells 
socials de les universitats públiques valencianes, per a tractar assumptes de coordinació i preparatoris de 
l’Assemblea de l’Associació Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles i de la 
reunió de presidents que se celebrarà el dia 21 de maig a la Universitat de Badajoz, en la qual està prevista 
l’elecció de president de la Conferència de Consells Socials.

El dia 16 d’abril el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a Madrid a una reunió de l’Assemblea 
de la Conferència Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

El dia 28 d’abril es van reunir els presidents i secretaris dels consells socials de les universitats públiques 
valencianes amb el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, acompanyat per la secretària autonòmica 
d’Universitat, el director general d’Universitat, el director general de l’AVAP i el director general de Política Científica.

En la reunió es va tractar del finançament de les universitats públiques valencianes i de les accions 
d’innovació que prepara la Conselleria.

D’esquerra a dreta: el president de SAUJI, José María Arquimbau, el rector, Francisco Toledo, el vicealcalde de Castelló, Javier 
Moliner, i el president del Consell Social, Rafael Benavent, durant l’acte. 
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El dia 7 de maig es va reunir la Coordinadora de Secretaris de les Universitats Públiques Espanyoles a 
Madrid per a tractar, entre altres temes, la preparació de la reunió de Secretaris que tindrà lloc a Badajoz 
el dia 21 de maig. Hi va participar José Muñoz, secretari del Consell.

El dia 12 de maig es va celebrar a València una reunió de presidents i secretaris de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, sobre el tema del Fòrum de les Universitats Valencianes. Hi van assistir 
Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell Social.

El dia 14 de maig es va fer el lliurament del Premi Empresa de l’Any del periòdic Mediterráneo. L’acte va 
estar presidit pel president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

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 19 de maig es va celebrar a València una reunió de secretaris de consells socials amb l’assistència 
del director general d’Universitat per a tractar sobre convenis relatius al Premi d’Excel·lència Docent i a la 
creació dels grups d’alt rendiment acadèmic. Hi va participar José Muñoz, secretari del Consell.

Els dies 21, 22 i 23 de maig, la Universitat d’Extremadura va celebrar a Badajoz, les Jornades de Presidents 
i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, a les quals va assistir el secretari 
del Consell, José Muñoz.

Membres del Comitè Executiu.
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En aquestes Jornades es va elegir el nou Comitè Executiu, que va quedar constituït de la manera següent: 
president: Joaquín Moya-Angeler Cabrera, (president del Consell Social de la Universitat d’Almeria); 
vicepresidents: Julio Revilla Saavedra (president del Consell Social de la Universitat de Huelva) i Jesús Irurre 
Arigita (president del Consell Social de la Universitat Pública de Navarra) i els vocals Emilio Atrio Abad, 
Anabel Carrillo Lafuente, José Luis Marqués Insa, Juan José Pedreño-Muñoz Delgado, Salvador Sánchez-
Terán Hernández, Ángel Sánchez Trancón i Lothar Siemens Hernández (presidents dels consells socials 
de les universitats de Vigo, Còrdova, Saragossa, Politècnica de Cartagena, Salamanca, Extremadura i Las 
Palmas de Gran Canària, respectivament).

El dia 28 de maig, a l’Àgora de la Universitat Jaume I va tenir lloc la inauguració de la Fira de Formació 
i Ocupació de Castelló FUTURE-09, que organitzada per l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I, 
va reunir a 25 expositors i va ocupar més de 2.000 m2.

L’acte, presidit per Alejandro Font de Mora, conseller d’Educació, va comptar amb la presència de 
Francisco Toledo, rector de l’UJI, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, Rafael Benavent, president del 
Consell Social, M. Amparo Camarero, secretària autonòmica d’Universitat, i Rafael Montero, entre altres 
personalitats.

El dia 4 de juny es va celebrar la inauguració del Congrés XIII Trobada Nacional i III Trobada 
Iberoamericana d’Associacions d’Amics i Antics alumnes de les Universitats Espanyoles, organitzat per la 
Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) i la Universitat Jaume I.

La dita inauguració va estar presidida per Francisco Toledo, rector de l’UJI, Rafael Benavent, president 
del Consell Social, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, Carlos Fabra, president de la Diputació Provincial, 
Antonio José Redondo, president de la Federació Nacional i José M. Arquimbau, president de la SAUJI. 
També hi va assistir el secretari del Consell, José Muñoz.

Moment de la intervenció d’Alejandro Font de Mora, conseller d’Educació.
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Intervenció de Rafael Benavent, durant l’acte d’inauguració.

D’esquerra a dreta: Salvador Cabedo, director acadèmic de la Universitat per a Majors, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, Francisco 
Toledo, rector de l’UJI, Rafael Benavent, president del Consell Social, i Rosana Cemente que va impartir la lliçó de clausura.

El dia 5 de juny es va clausurar la XIII Trobada Nacional i III Trobada Iberoamericana d’Associacions 
d’Amics i Antics alumnes de les Universitats Espanyoles. Hi va assistir el secretari del Consell, José Muñoz, 
per delegació del president, Rafael Benavent.

El dia 18 de juny la Universitat per a Majors de l’UJI, va celebrar l’acte de clausura del curs acadèmic 
2008/2009. El president del Consell, Rafael Benavent, va formar part de la taula presidencial. 
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La lliçó de clausura va ser impartida per la catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Rosana 
Clemente, amb el títol “Emocions positives i benestar psicològic”.

Entre els assistents es trobava José Muñoz, secretari del Consell Social.

El dia 25 de juny, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va participar en l’acte d’inauguració 
de la primera Jornada sobre la Gestió de Recursos Humans en Temps de Crisi. Presentació del Club de 
Recursos Humans, organitzada pel Club de Recursos Humans de Castelló.

L’acte d’inauguració va estar presidit per Juan José Pérez Macián, regidor de l’Ajuntament de Castelló 
de la Plana, Rafael Benavent, president del Consell Social de la Universitat Jaume I i de la FUE-UJI, Juan 
Tarancón Fandos, director territorial de Treball de Castelló, Franciso Toledo, rector de la Universitat Jaume I, 
i Luis Prada, codirector del Màster en Direcció Professional de Recursos Humans de la FUE-UJI i Membre 
de la Junta Gestora del Club de Recursos Humans

Els dies 6 i 7 de juliol es va celebrar al Palau de Pineda el seminari les “I Jornades de la Comunitat 
Valenciana sobre la universitat del futur”, organitzades per la Secretaria Autonòmica d’Universitat i Ciència 
de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
la Comunitat Valenciana.En representació del Consell Social hi va assistir el secretari, José Muñoz.

El dia 9 de setembre es va inaugurar el Paranimf de la Universitat. Va presidir l’acte el president de la 
Generalitat Valenciana.

Assistents a l’acte després de descobrir, Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, la placa commemorativa.
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El dia 16 de setembre, amb motiu del 40 aniversari de l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino 
(ITC), se li va rendir homenatge al seu fundador el doctor Agustín Escardino Benlloch, a l’Auditori i Palau 
de Congressos de Castelló.

A aquest emotiu acte va assistir un gran nombre de companys i amics, que amb la seua presència van 
voler deixar constància de l’extraordinària trajectòria professional i qualitat humana del Dr. Escardino.      

Assistents a l’acte.

Intervenció de Francisco Camps en el transcurs de l’acte.
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Agustín Escardino va rebre un càlid aplaudiment després de les seues paraules d’agraïment.

Mostra de les intervencions d’amics i companys d’Agustín Escardino.
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El dia 21 de setembre es va celebrar l’acte acadèmic d’obertura del curs 2009/10.

L’acte, presidit pel rector, Francisco Toledo, va comptar amb la presència d’Alejandro Font de Mora, 
conseller d’Educació (en representació del president de la Generalitat Valenciana), Rafael Benavent, 
president del Consell Social, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, Rosa Llusar, vicerectora d’Investigació,María 
Victoria Petit, secretària general, i Eva Alcón, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat.

La lliçó inaugural va ser impartida per Cristina Botella Arbona, catedràtica d’Universitat de Personalitat, Avaluació 
i Tractaments Psicològics, de la Universitat Jaume I, amb el títol “Els tractaments psicològics basats en l’evidència”.

Moment en què Cristina Botella imparteix la lliçó inaugural.

Components de la taula presidencial a l’inici de l’acte.



71aSSiStència a acteS i reunionS externeS

El dia 30 de setembre va tenir lloc la inauguració de la IV Reunió de la Societat Espanyola d’Espectometria 
de Masses (SEM) al Paranimf de la Universitat. El dit acte va comptar amb la presència de Rafael Benavent, 
que va compartir la taula presidencial amb Francisco Toledo, Félix Hernández i Gonzalo Romero.

El dia 7 d’octubre va tenir lloc el nomenament com a doctor honoris causa de l’escriptor Manuel Vicent.

Manuel Vicent, es va llicenciar en Dret per la Universitat de València i va realitzar estudis de Filosofia a la 
mateixa Universitat i de Periodisme a l’antiga Escola Oficial de Madrid. Escriptor i periodista, ha treballat tots 
els gèneres literaris i té més de quaranta obres publicades. En la seua obra, juntament amb altres temàtiques 
essencials, destaquen les seues referències als paisatges i gents de Castelló i València, que ha incorporat a 
l’imaginari literari universal. Ha rebut nombrosos premis com ara el Premi Nadal com a escriptor i els premis 
Cuco Cerecedo i González Ruano per la seua labor periodística.

La taula presidencial de l’acte va estar formada per Francisco Toledo, rector, Juan Juliá, rector de la 
Universitat Politècnica de València, Rafael Benavent, president del Consell Social, María Amparo Camarero, 
secretària autonòmica d’Universitat i Ciència, Rosa Llusar, vicerectora d’Investigació, María Victoria Petit, 
secretària general, i Manuel Chust, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social.

Moment de la investidura com a doctor honoris causa de Manuel Vicent.
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El dia 4 de novembre Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell 
Social, van assistir a l’acte d’entrega dels Premis al Rendiment Acadèmic, que es va celebrar a Sant Miquel 
dels Reis sota la presidència del president de la Generalitat, Francisco Camps, i en el qual van resultar 
premiats tres estudiants de la Universitat Jaume I.

El dia 9 de novembre José Muñoz va assistir en representació del Consell Social a l’acte del 40 aniversari 
de la Fundació de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, que va tenir lloc a l’Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló, sota la presidència de Francisco Camps Ortiz, president de la Generalitat Valenciana.

El dia 18 de novembre, sota la presidència del president de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, la 
Universitat de València va fer entrega de la XV edició dels Premis Universitat-Societat del Consell Social. A aquest 
acte van assistir Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, d’aquest Consell Social.

El dia 2 de desembre es va celebrar el solemne acte d’investidura com a doctor honoris causa de Federico 
Mayor Zaragoza.

Federico Mayor Zaragoza és doctor en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid i va ser 
catedràtic de Bioquímica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada i de la Universitat Autònoma 
de Madrid. Va posar en marxa el Pla Nacional de Prevenció de la Subnormalitat i és cofundador del Centre 
de Biologia Molecular Severo Ochoa.

Ha ocupat càrrecs públics rellevants, entre ells sotssecretari i ministre d’Educació i Ciència, diputat del 
Parlament Europeu i director general adjunt de la UNESCO.

Presideix la Fundació Cultura de la Pau i l’European Research Council Expert Group per encàrrec de la 
Presidència de la Unió Europea. És membre de múltiples organitzacions, acadèmies i associacions nacionals 
i internacionals, ha rebut importants condecoracions i distincions de distints països i Institucions, i és autor 
de nombroses publicacions científiques i de llibres de poesia.

Intervenció de Manuel Vicent agraint el seu nomenament.
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La taula presidencial va estar formada per Francisco Toledo, rector, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, 
Rafael Benavent, president del Consell Social, Juan Manuel Badenas, director general de l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (per delegació de la Generalitat i del conseller d’Educació), Eva Alcón, vicerectora 
de Cooperació Internacional i Solidaritat, María Victoria Petit, secretària general, i Rosa Llusar, vicerectora 
d’Investigació.
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Intervenció de Federico Mayor Zaragoza.

Intervenció del rector en la clausura de l’acte.
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Portada del llibre institucional del Consell Social. Any 2009.
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El dia 17 de desembre, Rafael Benavent va realitzar la presentació del llibre institucional que publica el 
Consell Social. 

En l’acte, el president, Rafael Benavent, va comentar que, després de l’èxit aconseguit amb les publicacions 
institucionals El tesoro de la remembrancia , El primer mapa del Reino de Valencia i La obra legislativa de 
Jaime I de Aragón, realitzades els anys 2006, 2007 i 2008, respectivament, el Consell Social va estimar 
oportú continuar en aquesta línia i preparar una nova publicació per a 2009, amb referència a l’expulsió 
dels moriscos de la Península Ibèrica, decretada pel rei Felip III, el 400 aniversari de la qual es compleix 
enguany 2009. 

Enguany, 2009, es recorda el quart centenari de l’expulsió dels moriscos de la Península Ibèrica, que va 
ser decretada pel rei Felip III, i el Consell Social vol amb aquesta publicació que avui es presenta, aproximar 
i donar a conèixer algunes de les manifestacions més importants de la cultura dels mudèjars valencians, la 
contribució dels quals a la prosperitat econòmica del Regne de València va ser notable.

I per a contribuir a aqueixa millor comprensió, s’ha cregut oportú estudiar un manuscrit raríssim, una peça 
única en el conjunt de la documentació conservada en qualsevol arxiu espanyol, que es denomina Llibre 
de la Suna e Xara, que probablement deu ser l’únic exemplar que no va ser destruït en el procés d’expulsió 
dels moriscos, per estar escrit en valencià i no en llengua musulmana.

Vull agrair a Vicent García, professor d’Història del Dret de la Universitat Jaume I, i al professor Vicente 
Pons, professor de Paleografia de la Universitat de València i canonge arxiver de la Catedral de València, 
el treball realitzat i l’esforç i interès a aconseguir una obra singular que, sens dubte, ens ajudarà a conèixer 
millor la cultura d’un poble amb què convivim durant tants segles, i del que, no obstant això, encara 
desconeixem moltes coses.

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.
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Instantània del moment en què Vicent García exposa la seua obra.
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La renovació del Consell Social centra la cobertura informativa de 2009

Durant l’any 2009 els mitjans de comunicació han donat complida cobertura informativa a l’activitat 
del Consell Social de la Universitat Jaume I, especialment respecte de la renovació en el càrrec de 
la majoria dels seus components i del nomenament d’alguns nous membres del màxim òrgan de 
participació social de la Universitat.

Les primeres notícies de 2009 referides al Consell Social van ser publicades a propòsit de la 
concessió de la desena edició del seu premi d’investigació a la Trajectòria Investigadora, que es va 
atorgar al director de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, Félix Hernández. La notícia va ser 
publicada el dia 14 de gener pel periòdic Mediterráneo, Levante de Castelló i Las Provincias. Encara 
el 27 de febrer, en el cos de la notícia publicada per Levante de Castelló en referència a la celebració 
del divuitè aniversari de la Universitat Jaume I, es mencionava entre els actes programats l’entrega 
d’aquest premi del Consell Social.

El 23 de gener, tres periòdics locals es feien ressò de la convocatòria de l’XI Premi d’Investigació 
Consell Social i del II Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, Levante de Castelló, El Mundo-
Castellón al Día i Las Provincias. 

De la notícia sobre la reelecció, per part del Consell de la Generalitat Valenciana, de Rafael Benavent 
com a president del Consell Social de la Universitat Jaume I es feia ressò l’edició castellonenca de 
Las Provincias el 21 de març de 2009, l’endemà del nomenament oficial. A finals del mes de juny les 
informacions sobre la composició del Consell tornaven a la premsa, en aquesta ocasió per a informar 
de la designació per part de les Corts Valencianes de Juan José Monzonís i de Rafel Cerdá com a 
membres del Consell Social. El periòdic Mediterráneo, Levante de Castelló i El Mundo-Castellón al 
Día publicaven la notícia el dia 26 d’aquest mes, assenyalant els dos primers la falta de consens 
parlamentari en la decisió, una informació que Levante de Castelló va oferir a més en el propi titular 
de la notícia. El 12 de setembre va tornar el tema a posar-se d’actualitat, però en aquesta ocasió a 
propòsit dels nomenaments ja per part de la Conselleria d’Educació de tots els vocals del Consell. Es 
feien ressò de la notícia aqueix dia el Mediterráneo i El Mundo-Castellón al Día, els quals aprofitaven per 
a recordar la designació de Monzonís i Cerdá com a vocals. Per la seua banda, el diari Las Provincias 
donava compte de tot això el dia 15 del mateix mes de setembre.

Durant el mes d’octubre el Consell Social va tornar a ser protagonista en els mitjans de comunicació. 
En aquesta ocasió per a informar de la concessió de l’XI Premi d’Investigació a la professora Cristina 
Botella, catedràtica de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat Jaume I, i 
també de la concessió del II Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil a la júnior empresa EADE 
Consultoria. De tot això es feia eco Levante de Castelló en les seues pàgines el dia 30. Aquesta 
informació es convertia novament en notícia un mes més tard, el 17 de desembre, en publicar la revista 
Economía3 una columna titulada “El Consell Social reconeix la labor de Cristina Botella i la iniciativa 
emprenedora d’EADE Consultoria”.

L’aprovació per part del Consell Social de set nous plans d’estudis de grau de la Universitat en el 
seu procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior va ocupar espais informatius els dies 17 
i 18 de novembre en El Mundo-Castellón al Día i Levante de Castelló, respectivament.

Finalment, en el mes de desembre, Las Provincias i Levante de Castelló donaven notícia el dia 3 de 
la convocatòria de la primera edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, mentre que el 
dia 18 la premsa tornava a donar compte d’això entre altres informacions respecte d’algunes de les 
decisions adoptades pel Consell Social en la seua reunió de fi d’any. El periòdic Mediterráneo i Levante 



80 el conSell Social en PremSa durant l’any 2009

de Castelló informaven de la concessió del premi als professors Cristina Pauner, Rafael Ballester i Andrés 
Marzal. A més, el diari Levante de Castelló publicava una extensa notícia sobre l’edició, a càrrec del 
Consell Social, del llibre Suna e Xara, dels professors García Edo i Pons Alós. Per la seua banda Las 
Provincias informava sobre l’augment d’un 5,2% en el nombre de matrícules en la Universitat Jaume I, 
segons l’informe presentat al Consell Social en l’esmentada reunió, destacant el diari l’aproximació 
de la universitat de Castelló als 14.000 estudiants.


