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Durant l’any 2010 han començat a impartir-se a la nostra Universitat les 
noves titulacions de grau, màsters oficials i programes de doctorat adaptats a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior, i s’han iniciat les actuacions necessàries per a la 
implantació dels títols de grau en Medicina, Infermeria, Criminologia i Seguretat.

La implantació de l’Àrea de Ciències de la Salut ha requerit un procés complex 
derivat de la naturalesa d’aquestes matèries, en el qual el Consell Social ha participat 
activament. El Ple ha informat favorablement sobre els plans d’estudi dels títols 
de grau en Medicina i en Infermeria, ha designat els representants socials que 
componen la Comissió Mixta Universitat-Societat per a l’elaboració d’aquests plans i 
ha informat favorablement sobre el conveni de col·laboració entre la Conselleria de 
Sanitat, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, l’Agència Valenciana 
de Salut i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per a la utilització de les institucions i centres sanitaris 
en la docència, assistència i investigació universitària en ciències de la salut.

Així mateix, el Consell Social està representat en la Comissió Mixta Universitat Jaume I – Conselleria 
d’Educació, que s’ocupa d’adoptar els acords necessaris per a la pròxima implantació dels estudis d’aquesta àrea.

Com a conseqüència de la situació econòmica, el Consell Social ha conegut detalladament el Pla 
plurianual de finançament del sistema públic valencià 2010-2017, elaborat per la Conselleria d’Educació, 
a través de la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors, i que va ser firmat pel president de la 
Generalitat, Francisco Camps, i els rectors de totes les universitats públiques valencianes, el 30 de setembre 
de 2010. Així mateix, el Ple del Consell Social ha aprovat el Pla econòmic financer de reequilibri a tres anys 
(2010-2013) i el pressupost de la Universitat Jaume I i entitats dependents de la Universitat, i ha considerat 
molt significativament l’entorn econòmic actual.

Val la pena destacar que l’any 2010 el llibre institucional del Consell Social Suna e Xara: la ley de los 
mudéjares valencianos (siglos XIII-XV), l’autor del qual és el professor Vicent García Edo, ha obtingut el 
premi a la Millor Monografia en les àrees de Ciències Jurídiques i Econòmiques corresponent als XIII Premis 
Nacionals d’Edició Universitària, al qual han optat un centenar de publicacions. Es tracta d’una excel·lent 
edició que fa una important aportació a la història del dret.

En l’acte acadèmic que va tenir lloc amb motiu de la Festa de la Universitat, en el XIX Aniversari de 
la seua creació, es va lliurar el I Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, convocat pel Consell Social, en 
virtut del conveni subscrit entre la Universitat Jaume I i la Conselleria d’Educació, a Cristina Pauner Chulvi, 
professora titular d’universitat de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; 
Rafael Ballester Arnal, professor titular d’universitat de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, i Andrés Marzal Varó, professor 
titular d’universitat de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals de la Universitat Jaume I.

El premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil ha recaigut, en aquesta segona 
edició, en la EADE CONSULTING Júnior Empresa, per la important labor que han desenvolupat durant 17 
anys, organitzant cursos de formació per a la comunitat universitària sobre màrqueting i disseny, lideratge i 
coaching, borsa, i gestionant el parquet universitari en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, amb 
l’objectiu d’aproximar els estudiants de la Universitat Jaume I a l’entorn empresarial, amb la qual cosa es 
fomenta el seu esperit emprenedor. 

L’entrega de l’XI Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, va 
recaure en 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 la qual destaca la 
utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Així mateix, es van convocar i es van resoldre els premis del Consell Social corresponent a l’any 2010: 
II Premi a l’Excel·lència Docent Universitària; III Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XII Premi 
d’Investigació – Trajectòria Investigadora.

PreSentació del PreSident
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El Consell Social, en l’afany de promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, 
professional, econòmic i social, ha publicat un llibre, amb caràcter institucional titulat La fiesta barroca. El 
Reino de Valencia (1599-1802). És un estudi que posa a disposició de l’investigador i el curiós totes les imatges 
conservades sobre la festa barroca en l’antic Regne de València; els autors del llibre són els professors Víctor 
Mínguez Cornelles, Pablo González Tornel i Inmaculada Rodríguez Moya, que han fet un treball esplèndid.

Com que Francisco Toledo ha finalitzat el període màxim de mandat com a rector, l’any 2010 es van 
convocar eleccions, i va ser nomenat rector Vicent Climent Jordá.

Vull expressar a Francisco Toledo la meua gratitud per l’alt grau de sintonia que s’ha aconseguit, durant 
el seu mandat, entre la representació social en el Consell, d’una banda, i el president i els representants de la 
Universitat, de l’altra. Faig extensiva la meua felicitació, pel seu excel·lent treball, als membres del seu equip 
de govern.

També vull felicitar Vicent Climent Jordá pel seu nomenament com a rector de la Universitat Jaume I, 
i també tots els membres del Consell de Direcció. Desitge al rector i a tot el seu equip que tinguen els majors 
èxits en aquesta nova etapa, i els oferisc les més cordials i fluides línies de col·laboració, i la dedicació i esforç 
del Consell Social, en benefici de la nostra Universitat.

Finalment, agraïsc a tots els consellers la seua dedicació i la seua contribució perquè la Universitat 
Jaume I continue sent un referent d’excel·lència en benefici de tota la societat.

Rafael Benavent Adrián

President del Consell Social de la Universitat Jaume I
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Sr. rafael Benavent adrián

PreSident:

Sr. JoSé Muñoz CaStillo

Secretari:

Sr. viCent CliMent Jordá

Rector
Sra. Mª viCtoria Petit lavall

Secretària General
Sr. antonio Montañana riera

Gerent

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MeMbress Nats:

Sr. Juan luiS GóMez ColoMer

Professorat
Sr. SerGio toledo llorenS

Estudiant
Sra. Mª JoSé Morte ruiz 

PAS

represeNtaNts elegits pel CoNsell de goverN:
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Sr. alfonSo ferrada GóMez Sr. SeBaStián Pla ColoMina Sr. luiS PradeS Perona

deSiGnatS Pel conSeller d'educació

Sr. PaBlo BaiGorri GarCía

deSiGnat Pel conSeller d'indÚStria, comerÇ i turiSme

Sr. alBerto faBra Part

deSiGnat Per l'aJuntament de caStelló

Sr. MiGuel ánGel Mulet taló

deSiGnat Per la diPutació ProVincial de caStelló
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Sra. enCarna BarraGán Brito 
CCOO

Sra. ConSuelo vallS GreGori

CCOO
Sr. ConStantino Calero vaquerizo

UGT

deSiGnatS Per leS orGanitZacionS SindicalS mÉS rePreSentatiVeS en l'ÀmBit de la 
comunitat Valenciana

comPoSició del conSell Social

Sr. Juan Barreda MiralleS Sr. rafael Montero GoMiS

Vicepresident
Sr. enrique viCedo Madrona

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

Sr. JoSé SoS GarCía 

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

Sr. JoSé antonio Herranz Martínez

deSiGnat PelS col·leGiS ProFeSSionalS de la comunitat Valenciana
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Sr. JoSé luiS Breva ferrer

Vicepresident Sr. Manuel González Cudilleiro

deSiGnatS Pel PreSident del conSell Social

Sr. rafael Cerdá ferrer Sr. Juan JoSé MonzoníS Martínez

deSiGnatS Per leS cortS ValencianeS
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COMISSIÓ ECONÒMICA:

President per Delegació: RAfAEl MONtERO GOMIS

Vocals:

 RAfAEl CERdá fERRER

 AlbERtO fAbRA PARt

 JuAN luIS GÓMEz COlOMER

 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:

 PAblO bAIGORRI GARCíA

 ENCARNA bARRAGáN bRItO

 MANuEl GONzálEz CudIllEIRO

 MIGuEl áNGEl MulEt tAlÓ

 MARíA VICtORIA PEtIt lAVAll

 luIS PRAdES PERONA

 SERGIO tOlEdO llORENS

Secretari: JOSé MuñOz CAStIllO
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es disposa en el Reial decret 1393/2007 i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris en sessió celebrada el dia 1 de març 
de 2010, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
emet informe favorable sobre els següents 
programes de doctorat, segons es detalla:

Informe favorable, sI escau, sobre els programes 
de doctorat d’acord amb el rd 1393/2007

En virtut del que es disposa en 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 

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

Ple núm. 32, d’1 de març de 2010 

PROGRAMA DE DOCTORAT
(verificats pel Consell d’Universitats)

ESTUDIS DE MÀSTER DEL PERÍODE DE 
FORMACIÓ

ADSCRIPCIÓ DEL PERÍODE 
D’INVESTIGACIÓ

DRET Màster en Pràctica Jurídica

Departaments de:
Dret Públic
Dret Privat
Dret del Treball, Seguretat Social i Ecle-
siàstic de l’Estat

QÜESTIONS ACTUALS EN L’ÀMBIT DE 
LES RELACIONS LABORALS Màster en Pràctica Jurídica Departament de Dret del Treball, 

Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

SOSTENIBILITAT EN LES
ORGANITZACIONS

Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa

Departaments de:
Finances i Comptabilitat
Economia
Química Inorgànica i Orgànica
Administració d’Empreses i Màrqueting
Llenguatges i Sistemes Informàtics

FINANCES I COMPTABILITAT Màster en Gestió Financera i
Comptabilitat Avançada Departament de Finances i Comptabilitat

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
I MÀRQUETING

Màster en Màrqueting i Investigació de 
Mercats
Màster en Gestió de la Qualitat

Departament d’Administració d’Empreses 
i Màrqueting
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ECONOMIA INTERNACIONAL I
INDUSTRIAL

Màster en Internacionalització Econòmi-
ca: Integració i Comerç Internacional 

Departament d’Economia
Institut Interuniversitari d’Economia
Internacional

SISTEMES INFORMÀTICS AVANÇATS
Màster en Sistemes Intel·ligents
Màster en Geospatial Technologies /Màs-
ter en Tecnologia Geoespacial

Departaments de:
Enginyeria i Ciència de les Computadores
Llenguatges i Sistemes Informàtics

RISCOS AMBIENTALS I LABORALS Màster en Prevenció de Riscos Laborals Departament de Química Inorgànica i 
Orgànica

CIÈNCIES

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i 
Genètica
Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Màster en Química Sostenible
Màster en Química Teòrica i Modelització 
Computacional 
Màster en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

Departaments de:
Química Física i Analítica
Química Inorgànica i Orgànica
Ciències Agràries i del Medi Natural
Institut Universitari de Plaguicides i
Aigües
Física

TECNOLOGIES INDUSTRIALS,
MATERIALS I EDIFICACIÓ (TIME)

Màster en Disseny i Fabricació
Màster en Eficiència Energètica i Soste-
nibilitat en Instal·lacions Industrials i Edi-
ficació
Màster en Ciència, Tecnologia i Aplica-
cions dels Materials Ceràmics

Departaments de:
Enginyeria Mecànica i Construcció
Enginyeria de Sistemes Industrials i
Disseny
Enginyeria Química

MATEMÀTICA COMPUTACIONAL Màster en Matemàtica Computacional Departament de Matemàtiques

PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGA-
NITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS

Màster en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans

Departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia

PSICOPATOLOGIA, SALUT I
NEUROPSICOLOGIA

Màster en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

Departament de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia

HISTÒRIA I ESTUDIS CONTEMPORANIS Màster en Estudis Contemporanis i Inves-
tigació Avançada Departament d’Història, Geografia i Art

ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, 
CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT

Màster Internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament Departament de Filosofia i Sociologia

INTERVENCIÓ SOCIAL I FAMILIAR Màster en Intervenció i Mediació Familiar Departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia

FILOLOGIA I CULTURES EUROPEES Màster en Comunicació Intercultural i en 
l’Ensenyament de Llengües

Departament de Filologia i Cultures
Europees

NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS 
D’INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ

Màster en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació

Departament de Ciències de la Comu-
nicació

LINGÜÍSTICA APLICADA EN LLENGUA 
ANGLESA

Màster en Ensenyança i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües

Departament d’Estudis Anglesos

TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE, LA 
TERMINOLOGIA I LA TRADUCCIÓ

Màster en Tecnologies de la Traducció i 
Localització Departament de Traducció i Comunicació

ESTUDIS DE TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ

Màster en Traducció Medicosanitària
Màs ter  en Traducció Creat iva  i 
Humanística
Màster en Traducció Institucional
Màster en Assessorament Lingüístic i 
Cultura Literària

Departament de Traducció i
Comunicació

PROGRAMA DE DOCTORAT
INTERUNIVERSITARI

(verificats pel Consell d’Universitats)

ESTUDIS DE MÀSTER DEL PERÍODE 
DE FORMACIÓ

ADSCRIPCIÓ DEL PERÍODE 
D’INVESTIGACIÓ

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
(coordinat per la Universitat Jaume I de 

Castelló)

Màster en Cooperació al
Desenvolupament

Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local

DESENVOLUPAMENT LOCAL I TERRITORI
(coordinat per la Universitat de València)

Màster en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local

Institut Interuniversitari de Desenvolupa-
ment Local
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MÀRQUETING
(coordinat per la Universitat de València)

Màster en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

Departament d’Administració d’Empreses 
i Màrqueting

QUÍMICA SOSTENIBLE
(coordinat per la Universitat Jaume I de 

Castelló)
Màster en Química Sostenible Departament de Química Inorgànica i 

Orgànica

INTEGRATION OF GEOSPATIAL INFORMATION
INTEGRACIÓ D’INFORMACIÓ GEOESPACIAL
(coordinat per la Universitat de Münster - 

Alemanya)

Màster en Geospatial Technologies /Màs-
ter en Tecnologia Geoespacial

Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics

QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ 
COMPUTACIONAL

(coordinat per la Universitat Autònoma de 
Madrid)

Màster en Theoretical Chemistry and 
Computational Modelling/ Màster en 
Química Teòrica i Modelització Compu-
tacional

Departament de Química Física i 
Analítica

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
(coordinat per la Universitat de València)

Màster en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular

Departaments de:
Física
Química Física i Analítica

ESTUDIS I INVESTIGACIONS SOBRE LES 
DONES, FEMINISTES I DE GÈNERE

(coordinat per la Universitat Jaume I de 
Castelló)

Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit 
Públic i Privat
Màster en Estudis per a la Igualtat de 
Gènere: Ciències Humanes, Socials i Ju-
rídiques

Departaments de:
Història, Geografia i Art
Dret del Treball, Seguretat Social i Ecle-
siàstic de l’Estat
Ciències de la Comunicació
Educació
Dret Públic
Dret Privat
Administració d’Empreses i Màrqueting
Filosofia i Sociologia

ÈTICA I DEMOCRÀCIA
(coordinat per la Universitat de València) Màster en Ètica i Democràcia Departament de Filosofia i Sociologia

HISTÒRIA MODERNA
(coordinat per la Universitat de València)

Màster en Història i Identitats Hispàniques 
en el Mediterrani Occidental (s. XV-XIX) Departament d’Història, Geografia i Art

CIÈNCIES DE LA SALUT
(coordinat per la Universitat que presideix 

la xarxa d’infermeria)
Màster en Ciències de la Infermeria Vicerectorat de Postgrau 

Informe favorable, sI escau, sobre els plans 
d’estudI dels títols de grau en: medIcIna, 
InfermerIa, I crImInologIa I seguretat

De conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que es 
disposa en 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 sobre els plans d’estudi dels títols 
de grau que es detallen:

-Grau en Medicina

-Grau en Infermeria

-Grau en Criminologia i Seguretat

autorItzacIó, sI escau, per a la partIcIpacIó de la 
unIversItat Jaume I en el capItal d’empreses

Segons l’acord del Consell de Govern de data 
25 de febrer de 2010, adoptat en virtut del que 
es disposa en l’article 45.36 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I aprovats per Decret 252/2003, 
de 19 de desembre, del Govern Valencià, i amb 
la proposta de la Comissió Econòmica celebrada 
amb anterioritat, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda:

Autoritzar la participació de la Universitat 
Jaume I en el capital social de l’empresa de 
base tecnològica Expander Tech SL, amb una 
participació que representa un 4% com a 
contraprestació a la cessió de know hown, en 
virtut del que es disposa en l’article 4 l) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.
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Amb aquest acord es considera atorgat 
l’informe favorable del Consell Social a què es 
referix la disposició addicional vint-i-quatrena 
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es reforma la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, sobre modificació 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Informe de fIscalItzacIó de la unIversItat

Jaume I corresponent a l’exercIcI 2008 elaborat 
per la sIndIcatura de comptes

Tenint en compte l’informe del president i la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda prendre 
coneixement de l’informe de fiscalització de 
l’exercici 2008.

modIfIcacIons pressupostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el dia d’avui, 
el ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries, números 106 a 110, corresponents 
a l’any 2009 i aprovades pel Consell de Govern el 
28 de gener de 2010, les número 1 a 4, aprovades 
pel mateix Consell de Govern, i les número 6 a 
10, aprovades pel Consell de Govern de data 25 
de febrer.

El Ple acorda, per unanimitat, aprovar la 
modificació pressupostària número 5, aprovada 
pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010, 
segons disposa l’article 3.b) i q) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes.

autorItzacIó, sI escau, de l a modIfIcacIó 
dels estatuts de la fundacIó de la comunItat 
valencIana, fundacIó general de la unIversItat 
Jaume I

Tenint en compte l’informe de la secretària 
general, la documentació aportada, la proposta 
aprovada pel Consell de Govern en sessió núm. 38 

de 25 de febrer de 2009, i segons el que disposa 
l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, autoritzar la modificació 
dels Estatuts de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana, Fundació General de la Universitat 
Jaume I, d’acord amb la proposta presentada.

aprovacIó, sI escau, de la memòrIa del consell 
socIal corresponent a l’any 2009

A proposta del president del Consell Social, 
Rafael Benavent, el Ple aprova, per unanimitat, la 
memòria del Consell Social corresponent a l’any 
2009 i acorda publicar-la. 

aprovacIó, sI escau, de la publIcacIó d’un llIbre 
InstItucIonal

D’acord amb la proposta del president, el Ple 
del Consell Social va aprovar, per unanimitat, fer 
la publicació institucional de l’any 2010.

ratIfIcacIó de la delegacIó en el presIdent, 
per a adquIsIcIó de béns d’equIp afectes a la 
InvestIgacIó

El Ple del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, per unanimitat, acorda:

Delegar en el president del Consell Social 
de la Universitat Jaume I l’autorització per a 
la utilització del procediment negociat sense 
publicitat per a l’adquisició de béns d’equip afectes 
a la investigació.



aSSumPteS tractatS Pel conSell Social durant l'any 2010 17

Ple núm. 33, de 23 d’abril de 2010 

aprovacIó, sI escau, dels comptes anuals de les 
entItats que depenen de la unIversItat Jaume I

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals 2009», de la Fundació Universitat –
Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló, i 
sense perjudici del que estableix respecte d’això 
la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut del que 
s’estableix en l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals 
2009 de la Fundació Universitat – Empresa de la 
Universitat Jaume I.

A la vista de l’informe emès, i del document 
«Comptes anuals i informe de gestió exercici 
2009», de la societat Parc Científic Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume I, SL, i sense 
perjudici del que estableix respecte d’això la 
legislació mercantil o una altra a la qual aquestes 
entitats puguen estar sotmeses, i en virtut del que 
s’estableix en l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de consells socials 
de les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2009.

A la vista de l’informe emès, i del document 
«Memòria pimes exercici 2009», de la societat 
L’Àgora Universitària SL, i sense perjudici del que 
estableix respecte d’això la legislació mercantil o 
una altra a la qual aquestes entitats puguen estar 
sotmeses i en virtut del que s’estableix en l’article 3.g) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació 
dels comptes anuals de l’exercici 2009 de la societat 
L’Àgora Universitària SL.

A la vista de l’informe emès, i del document 
«Comptes anuals exercici 2009», de la Fundació 
Isonomia, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això la legislació mercantil o una altra 
a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses 

i en virtut del que s’estableix en l’article 3.g) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals exercici 2009 de 
la Fundació Isonomia.

A la vista de l’informe emès, i del document 
«Comptes anuals exercici 2009», de la Fundació 
General de la Universitat Jaume I, Fundació de la 
Comunitat Valenciana, i sense perjudici del que 
estableix respecte d’això la legislació mercantil 
o una altra a la qual aquestes entitats puguen 
estar sotmeses i en virtut del que s’estableix en 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, d’acord amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals exercici 2009 de la Fundació General de 
la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana.

A la vista de l’informe emès, i del document 
«Comptes anuals exercici 2009», de la Fundació 
Germà Colom Domènech, i sense perjudici del 
que estableix respecte d’això la legislació mercantil 
o una altra a la qual aquestes entitats puguen 
estar sotmeses i en virtut del que s’estableix en 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals exercici 2009 de la Fundació Germà Colom 
Domènech.

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 es disposa en 
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 anuals 
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modIfIcacIons pressupostàrIes

El vicepresident Rafael Montero informa que 
aquestes modificacions han sigut ja tractades 
per la Comissió Econòmica que s’ha reunit amb 
anterioritat. S’han analitzat les modificacions 
pressupostàries, números 11 a 20 aprovades pel 
Consell de Govern el 22 d’abril de 2010.

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

Informe sobre el convenI de col·laboracIó entre 
la consellerIa de sanItat, la consellerIa de 
JustícIa I admInIstracIons públIques, l’agèncIa 
valencIana de salut, el consorcI HospItalarI 
provIncIal de castelló I la unIversItat Jaume I, 
per a la utIlItzacIó de les InstItucIons I centres 
sanItarIs en la docèncIa, assIstèncIa I InvestIgacIó 
unIversItàrIa en cIèncIes de la salut

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, 
i el projecte de conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Sanitat, la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques, l’Agència Valenciana 
de Salut, el Consorci Hospitalari Provincial de 
Castelló i la Universitat Jaume I, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, informa favorablement 
l’esmentat projecte de conveni, en virtut del que 
es disposa en l’article 4k) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

llIbre InstItucIonal

El Ple, per unanimitat, acorda aprovar la 
proposta efectuada pel president per a la 
publicació d’un llibre institucional, amb les 
característiques exposades, en l’exercici 2010.

adHesIó a la sol·lIcItud del premI al mèrIt 
cultural per al professor escardIno

Tenint en compte la proposta del president, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 

corresponents a l’exercici 2009 de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

fIxacIó, sI escau, de taxes per a l’ús d’Instal·la-
cIons esportIves

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que es disposa en 
l’article 3k 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 taxes per a 
la utilització de les instal·lacions esportives de 
la Universitat Jaume I, d’acord amb la proposta 
aprovada pel Consell de Govern celebrat el dia 
22 d’abril de 2010. 

autorItzacIó, sI escau, de la dIsposIcIó de béns de 
domInI públIc per a la lIcItacIó de la construccIó I 
explotacIó d’allotJaments unIversItarIs (exp. oc/1/10)

Tenint en compte l’aprovació efectuada pel 
Consell de Govern el dia 22 d’abril de 2010, la 
documentació distribuïda, i en virtut del que es 
disposa en l’article 3s) 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 disposició 
de béns de domini públic (dret de superfície) per a la 
licitació de la construcció i explotació d’allotjaments 
universitaris (exp. OC/1/10), en els terrenys grafiats 
en els plànols presentats. 

recursos IncentIus pdI sIstema propI 2009

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, l’acord del Consell de Govern adoptat 
amb data 22 d’abril de 2010, i en virtut del que 
es disposa en 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 seua 
conformitat amb la proposta presentada. 
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d’intervenció, i destacava que les àrees temàtiques 
que han generat un nombre més gran de consultes 
són les relacionades amb la normativa d’exàmens, 
les beques i ajudes a l’estudi i la planificació 
docent.

Tenint en compte l ’informe presentat, 
cor responent  a l  cur s  20 08/20 09,  i  la 
documentació aportada, i en virtut del que es 
disposa en l’article 4 n) 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, en pren 
coneixement.

adherir-se a la candidatura del professor Agustín 
Escardino Benlloch per a la Distinció de la 
Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, per la 
seua aportació a la cultura.

Informe de modIfIcacIó de les rlt del pdI

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, 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 39 del 
dia 22 d’abril de 2010. 

Informe de la sIndIcatura de greuges

María Luisa Cuerda, exsíndica de Greuges 
de la Universitat Jaume I, va presentar l’informe 
d’activitats del període comprés entre l’1 de 
setembre de 2008 al 31 de juliol de 2009, on 
especificava les actuacions més importants 

Informe favorable, sI escau, sobre la creacIó de 
la facultat de cIèncIes de la salut

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
informar favorablement sobre la creació de la 
Facultat de Ciències de la Salut en la Universitat 

Jaume I, d’acord amb la documentació remesa pel 
Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització 
Europea.

presa de possessIó del rector I de la secretàrIa 
general, com a vocals nats

La presidència cedeix la paraula al secretari 
del Consell Social, José Muñoz Castillo, que 
llig el Decret 96/2010, del Govern Valencià, pel 
qual es nomena rector de la Universitat Jaume I 

de Castelló Vicent Climent Jordá, el qual pren 
possessió del càrrec de vocal nat del Consell Social, 
en representació del Consell de Govern, segons 
disposa l’article 5.3 de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Ple núm. 34, de 18 de maig de 2010

Ple núm. 35, de 15 de juliol de 2010
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El president, Rafael Benavent, d’acord amb la 
iniciativa del rector, i segons el que es disposa en 
l’article 4.j) de la Llei 2/2003 de 28 de gener, de la 
Generalitat, dels consells socials de les universitats 
públiques valencianes, proposa nomenar-lo gerent 
de la Universitat amb efectes plens. El Ple del 
Consell Social així ho acorda, per unanimitat.

aprovacIó, sI escau, de la dIstrIbucIó, entre els 
departaments, de les 45 beques de col·laboracIó 
assIgnades a la unIversItat Jaume I per al curs 
acadèmIc 2010-2011

En virtut del que es disposa en l’article 12 de 
l’Orde EDU/1799/2010, de 29 de juny, del Ministeri 
d’Educació (BOE núm. 162, de 5 de juliol de 2010) 
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 l’aprovació 
de distribució entre els departaments, de les 45 
beques de col·laboració per al curs 2010/2011.

ratIfIcacIó d’Informe favorable, sI escau, sobre 
la creacIó de la facultat de cIèncIes de la salut

En virtut del que es disposa en l’article 5.2 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 
acorda ratificar l’informe favorable per a la creació 
de la Facultat de Ciències de la Salut en la Universitat 
Jaume I, d’acord amb el que es va acordar en el ple 
núm. 34, de data 18 de maig de 2010. 

A continuació, el secretari del Consell llig el 
nomenament de María Victoria Petit Lavall com a 
secretària general de la Universitat Jaume I, la qual 
pren possessió del càrrec de vocal nata del Consell 
Social, en representació del Consell de Govern, 
d’acord amb el que es disposa en l’article 5.3 de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

nomenament del gerent I presa de possessIó com 
a vocal nat

Per Resolució del rector de data 14 de juny de 
2010, Antonio Montañana va ser nomenat gerent 
en funcions fins a la pròxima reunió del Consell 
Social ja que, en haver-se produït el canvi de 
rector, el gerent cessa automàticament fins que el 
nou rector prenga la iniciativa per a nomenar-lo 
d’acord amb el Consell Social, com disposa l’article 
81 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats 
per Decret 252/2003 de 19 de desembre, del 
Consell de la Generalitat.

Presa de possessió del Sr. Antonio Montañana.

Presa de possessió del Sr. Vicent Climent.

Presa de possessió de la Sra. María Victoria Petit.
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Informe favorable, sI escau, per a la ImplantacIó 
del màster de cIèncIes de la InfermerIa

D’acord amb la Comiss ió d ’Assumptes 
Universitaris, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda:

1. Prendre coneixement de la proposta per 
a l’aprovació del màster universitari en 
Ciències de la Infermeria.

2. Informar favorablement la proposta en virtut 
del que es disposa en 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 es disposa en el Reial Decret 1393/2007 
i la Resolució de 16 de juliol de 2008, de la 
Direcció General d’Universitats. L’esmentat 
màster haurà d’obtenir l’avaluació favorable de 
l’ANECA.

revIsIó de la IndemnItzacIó per assIstèncIa 
a reunIons dels membres del consell socIal 
representants dels Interessos socIals

El Ple del Consell Social, en virtut del que es 
disposa en 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’article 
9.c) del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell, per unanimitat, aprova la proposta 
de reducció de la indemnització per assistència 
a reunions dels membres del Consell Social 
representants dels interessos socials un 5%, 
d’acord amb la proposta presentada pel president.

modIfIcacIons pressupostàrIes I estat d’execucIó 
del pressupost

El Ple acorda, per unanimitat, aprovar les 
modificacions pressupostàries números 21 a 
41, d’acord amb el que es disposa en l’article 
3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

A l’efecte del que es disposa en 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.

modIfIcacIó del rpt del pdI

Segons el que es disposa en 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, 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 40 del 
dia 26 de maig de 2010. 

acord, sI escau, sobre els efectes de l’adHesIó al 
convenI general del sIstema de pagaments per 
‘confIrmIng’ de la generalItat

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
donar per acomplit el que es preveu en l’article 3.n 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, atès que és la Generalitat la que 
promou i impulsa el conveni general de referència.
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aprovacIó, sI escau, de la convocatòrIa de 
la II.edIcIó del premI a l’excel·lèncIa docent 
unIversItàrIa corresponent al curs acadèmIc 
2009/2010

En virtut del que es disposa en l’article 4.x) de 
la Llei 2/2003 de 28 de gener, de la Generalitat, 

presa de possessIó de vocals representants del 
consell de govern de l’uJI en el ple del consell 
socIal

El president, Rafael Benavent Adrián, cedeix 
la paraula al secretari del Consell Social, José 
Muñoz Castillo, que llig l’Orde 81/2010, de 14 de 
setembre de 2010, de la Conselleria d’Educació, 
publicada en el DOCV núm. 6.368, del 14 
d’octubre de 2010, per la qual es nomena vocals 
del Consell Social de la Universitat Jaume I, elegits 
pel mateix Consell de Govern de la Universitat, 

Juan Luis Gómez Colomer, en representació del 
personal docent i investigador; Sergio Toledo 
Llorens, en representació dels estudiants, i María 
José Morte Ruiz, en representació del personal 
d’administració i serveis. 

A continuació, va cridar els senyors consellers 
representants del Consell de Govern de l’UJI 
perquè prengueren possessió dels seus càrrecs, 
i una vegada efectuada la presa de possessió, 
el president del Consell Social, Rafael Benavent 
Adrián, va donar la benvinguda als nous 
consellers.

  Presa de possessió de Sr. Juan Luis Gómez Colomer. Presa de possessió de Sr. Sergio Toledo Llorens. 

Ple núm. 37, de 22 de novembre de 2010

Ple núm. 36, de 20 de setembre de 2010

de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda aprovar les bases de la II edició 
del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, 
corresponent al curs acadèmic 2009/2010.

nomenament dels vocals representants de la 
unIversItat en la comIssIó econòmIca I en la 
comIssIó d’assumptes unIversItarIs

El president del Consell Social, Rafael Benavent, 
formula proposta de nomenament com a vocal 
de la Comissió Econòmica al representant del 

professorat, Juan Luis Gómez Colomer, que 
substitueix Rosa María Grau Gumbau, i com a 
vocal de la Comissió d’Assumptes Universitaris, al 
representant de l’alumnat, Sergio Toledo Llorens, 
que substitueix Nastra Ares Armero. Ambdós 
acaben de prendre possessió com a vocals del 
Consell Social.
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El Ple, per unanimitat , mostra la seua 
conformitat. 

El president va agrair a Rosa María Grau 
Gumbau i Nastra Ares Armero la labor exercida 
en les comissions d’aquest Consell.

crIterIs bàsIcs per a l’elaboracIó del pressupost 
del consell socIal per a l’exercIcI 2011

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social pren 
coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de l’exercici 2011 del Consell Social, 
de manera que determina la seua elaboració 
d’acord amb l’avanç del nou de novembre de 
2010, i posterior remissió 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.

crIterIs bàsIcs per a l’elaboracIó del pressupost 
de la unIversItat per a l’exercIcI 2011

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda prendre coneixement dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 
de l’exercici 2011 de la Universitat Jaume I, en 
els termes establits en l’article 3.a) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Informe sobre el pla plurIanual de fInançament 
del sIstema unIversItarI públIc valencIà 2010-2017

El vicepresident, Rafael Montero, va assenyalar 
que el Pla plurianual de finançament persegueix 
tres finalitats: establir un horitzó temporal ampli 
de suficiència i estabilitat financera, definir uns 
criteris d’assignació de recursos explícits basats 
fonamentalment en l’obtenció de resultats 
contrastables i estimular l’adequació dels estudis 
universitaris a les demandes socials, mitjançant la 
reorientació de l’oferta docent i la potenciació de 
la formació contínua i la transferència tecnològica.

El Sr. Montero va destacar els components 
del finançament universitari que el Pla estableix, 
de manera que s’estructure mitjançant un 
finançament per resultats de la docència, de 
la investigació i de la transferència tecnològica 
i innovació (FR); un finançament estructural 
integrat per una subvenció fixa, una subvenció per 
capacitat investigadora i una subvenció per a la 
compensació dels costos induïts per la normativa 
estatal i autonòmica (FE), i un finançament per 
millora de la qualitat (FC).

Tenint en compte la intervenció del 
vicepresident i d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement de 
l’informe sobre el Pla plurianual de finançament 
del sistema universitari públic valencià 2010-
2017.

modIfIcacIons pressupostàrIes I estat d’execucIó 
del pressupost

Tenint en compte l’informe del Sr. Montero 
i la proposta de la Comissió Econòmica en 
sessió celebrada el dia d’avui, el Ple acorda, per 
unanimitat, aprovar la modificació pressupostària 
número 86, d’acord amb el que es disposa 
en l’article 3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident, el Ple es considera informat de 
l’estat d’execució del pressupost a l’efecte del que 
es disposa en l’article 3.b) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

Informe d’audItorIa Integral de la unIversItat 
Jaume I corresponent a l’any 2009

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, el 31 de desembre de 2009, de la 
Intervenció de la Generalitat Valenciana, efectuada 
a través de DELOITTE. 
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convocatòrIa d’aJudes de menJador per a 
l’alumnat de la unIversItat Jaume I per al curs 
acadèmIc 2010-2011

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, i d’acord amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda prendre’n 
coneixement.

Informe favorable, sI escau, sobre la ImplantacIó 
del màster InterunIversItarI en reHabIlItacIó 
psIcosocIal en salut mental

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, la legislació 
aplicable, els criteris establits pel Ministeri, així 
com la documentació de la proposta aportada 
i distribuïda, i després del debat que hi ha 
hagut, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell 
Social, en virtut del que es disposa en 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 es disposa en el Reial Decret 1393/2007 
modificat pel Reial Decret 861/2010, i la Resolució 
de 16 de juliol de 2008, de la Direcció General 
d’Universitats, emet informe favorable, per 
unanimitat, de l’aprovació de la implantació del 
màster interuniversitari en Rehabilitació Psicosocial 
en Salut Mental.

Va informar que la Comissió Econòmica ha 
acordat, per unanimitat, proposar al Ple que en 
prenga coneixement.

A la vista de tot això, el Ple, per unanimitat, 
acorda donar-se per assabentat de l’informe 
d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 
2009, 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 efectuada, i el Ple ratifica la confiança 
en el gerent i personal a càrrec seu que fa 
possible que, any rere any, l’Auditoria de Comptes 
no reflectisca excepcions de legalitat, i dóna 
l’enhorabona al gerent i a tot el seu equip.

aprovacIó, sI escau, de la partIcIpacIó de l’uJI 
en el fòrum espanyol d’InversIó socIalment 
responsable spaInsIf

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’acord del Consell de Govern de 8 d’octubre 
de 2010, adoptat en virtut del que es disposa 
en l’article 45.36 dels Estatuts de la Universitat 
Jaume.I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell, i d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda autoritzar la participació de la 
Universitat Jaume I en el Fòrum Espanyol d’Inversió 
Socialment Responsable Spainsif, en virtut del que 
es disposa en l’article 4 l) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

programa d’aJudes uJI-sIcue per a estades 
llargues en el curs 2010/2011

Tenint en compte l’informe del vicepresident, la 
documentació aportada, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, i en virtut del que es 
disposa en l’article 3.o) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, el Ple, per 
unanimitat, acorda prendre’n coneixement.
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proJecte de pla econòmIc fInancer de reequIlIbrI 
per al període 2010-2013

Tenint en compte la documentació aportada, 
a iniciativa del gerent i proposta del rector de 
la Universitat, segons l’acord de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que es disposa en 
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 Social, per 
unanimitat, acorda l’aprovació del Pla econòmic 
financer de reequilibri a tres anys, 2010-2013. 

presa de coneIxement sobre la proposta de 
pressupost anual de les entItats que depenen de 
la unIversItat Jaume I I de les entItats en les quals 
la unIversItat té partIcIpacIó maJorItàrIa

El Ple del Consell pren coneixement de les 
propostes de pressupost, per a l’exercici 2011, de 
les entitats següents: Fundació Universitat Jaume.I-
Empresa; Parc Científic Tecnològic Empresarial 
de la Universitat Jaume I, SL; Fundació Germà 
Colom Domènech de la Comunitat Valenciana; 
L’Àgora Universitària, S.L; Fundació Isonomia de 
la Comunitat Valenciana; Fundació General de 
la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, 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 2011

Tenint en compte l’exposició efectuada, 
la remissió de la proposta de pressupost a la 
Conselleria d’Educació, sense que s’hi hagen 
formulat al·legacions, i la proposta aprovada pel 
Consell de Govern en sessió núm. 4, de 28 de 
novembre de 2010, segons l’acord de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que es disposa en 
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, 

Ple núm 38, de 17 de desembre de 2010

acorda l’aprovació del pressupost 2011 de la 
Universitat Jaume I, integrat per la memòria, taules, 
bases d’execució del pressupost, criteris i tarifes de 
cessió d’espais físics, equipament i realització de 
cursos, i annexos que contenen les plantilles de 
PDI i PAS.

modIfIcacIons pressupostàrIes

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

Informe sobre l’exercIcI de control Intern en 
la gestIó econòmIca de la unIversItat Jaume I, 
corresponent a l’any 2009

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 2009, acomplint 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 
116/2010, de 27 d’agost.

IncentIus a la qualItat del professorat I el 
reconeIxement de la labor del pdI

Tenint en compte l’acord de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell, per unanimitat, 
adopta la resolució següent:

«Vista la proposta del vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i professorat 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.

Atès que, en la seua tramitació s’ha seguit el 
procediment establit en la convocatòria aprovada 
per la resolució del rector de 8 d’octubre de 2010.
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Atès que el Consell Social de la Universitat 
Jaume I és competent d’acord amb el que establix 
l’article 40.2 a) dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell de la Generalitat, i d’acord 
amb l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001 de 
21 de desembre, d’universitat,

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 (a) d’aquest acord.

La desestimació del complement retributiu 
extraordinari als sol · licitants que s’indiquen 
en l’annex 2 d’aquest 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 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini 
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de 
la notificació.

No obstant això, les persones interessades 
poden interposar contra aquesta resolució un 
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que 
la va dictar, en el termini d’un mes comptat a partir 
de l’endemà de ser notificada.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2010»

Informe favorable, sI escau, del consell socIal 
a les propostes de programa de doctorat en 
educacIó secundàrIa I programa de doctorat 
en HIstòrIa de l’art

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la legislació aplicable i els criteris establits pel 
Ministeri, així com la documentació de la proposta 
aportada i distribuïda, en virtut del que es disposa 
en 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 es disposa en el Reial Decret 
1393/2007 i d’acord amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris en sessió 
celebrada el dia d’avui, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, emet informe favorable dels 
programes de doctorat següents, segons es detalla:

Informe favorable, sI escau, del grau de dIsseny I 
desenvolupament de vIdeoJocs I sIstemes InteractIus, 
I del grau en gestIó I admInIstracIó públIca

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i de conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement de la 
creació dels graus que es detallen:

- Grau en Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs i Sistemes Interactius

CENTRE Programa
Doctorat Periode de Formació Coordinació Departament

Institut Interuniversitari Universitat
Coordinadora

FCHS
Educació

SEcundària

Màster professor/a 
d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxille-
rat, Formació Profes-
sional i Ensenyança 
d’Idiomes

Isabel Ríos 
García

Educació NO

FCHS
HiStòria dE

l'art

Màster en Història de 
l’Art i Cultura Visual

Víctor Mín-
guez Cornelles

Història, Geo-
grafia i Art SI U. València

- Grau en Gestió i Administració Pública

Una vegada elaborats els plans d’estudi i 
confeccionades les memòries corresponents, 
hauran de ser remesos al Consell Social per a 
emetre l’informe a què es referix 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.
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grau en gestIó I admInIstracIó públIca

prESidEnta VicErEctora d’EStudiS i EEES aurElia bEngocHEa morancHo

VicEprESidEnta VicEdEgana dE gEStió i adminiStració pública bEatriz tomáS mallén

SEcrEtària àrEa drEt adminiStratiu, SEcrEtària dE la cai dE 
gap

marta ollEr rubErt

rEprESEntant Social-1 adVocat En ExErcici, adVocat dE l’EStat jubilat manuEl brEVa fErrEr

rEprESEntant Social-2 adVocada dE l’EStat cap dE caStElló bárbara aranda

rEprESEntant Social-3 dirEctora tErritorial dE la conSEllEria d’HiSEnda ana corró tormo

rEprESEntant Social-4 cap dEl SErVEi tErritorial d’urbaniSmE fErnando rEnau faubEll

rEprESEntant Social-5 SEcrEtari dEl conSEll Social dE l’uji joSé muñoz caStillo

titulat diplomat En gap pEr l’uji any 2000 mario palmEro molina

ESpEcialiSta dE rEconEgut 
prEStigi

dirEctor grau En gap, VicEdEgà dE la facultat dE 
drEt, uniVErSitat d’alacant

joSEp ocHoa monzó

ESpEcialiSta dE rEconEgut 
prEStigi

dirEctora dEl grau En gap, VicEdEgana facultat 
d’adminiStració i dirEcció d’EmprESES/cap 
d’EStudiS, uniVErSitat politècnica dE València

Virginia VEga carrEro

grau en dIsseny I desenvolupament de vIdeoJocs I sIstemes InteractIus

prESidEnt
VicErEctor dE campuS, infraEStructurES i noVES 
tEcnologiES

andréS  marzal Varó

VicEprESidEnt prESidEnt cai miguEl cHoVEr

SEcrEtari Enric cErVEra

rEprESEntant Social-1 prESidEnt dE doid (aSSociació ESpanyola dE 
dESEnVolupamEnt d’oci intEractiu digital) ramón nafria

rEprESEntant Social-2 prESidEnt d’aVEpa (aSSociació ValEnciana dE 
productorS d’animació audioViSual) franciSco giSbErt

rEprESEntant Social-3
SE c r E ta r i  g E n E r a l d’adESE (a S S o c i ac i ó 
ESpanyola dE diStribuïdorS i EditorS dE Softwart 
d’EntrEtEnimEnt)

carloS iglESiaS

rEprESEntant Social-4 EnginyEr En informàtica (SofiStic tElEmatic 
SEcurity, Sl) ángEl lópEz doménEcH

desIgnacIó de representants del consell socIal en 
la comIssIó mIxta unIversItat-socIetat del grau 
en gestIó I admInIstracIó públIca I del grau de 
dIsseny I desenvolupament de vIdeoJocs I sIstemes 
InteractIus

Tenint en compte la documentació distribuïda 
i la proposada de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, i en virtut del que disposa la normativa 
del procés de transformació i 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, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement de la 
proposta de representants socials en les comissions 
mixtes universitat-societat, i informar favorablement 
de la composició social de les comissions. Si es 
considera 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 figura en el detall següent:
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rEprESEntant Social-5 diSSEny ESmalglaSS bEgoña baigorri dElago

ESpEcialiSta dE rEconEgut 
prEStigi

catEdràtic dE l’àrEa dE llEnguatgES i SiStEmES 
informàticS dE la uniVErSitat autònoma dE barcElona

matEu SbErt

ESpEcialiSta dE rEconEgut 
prEStigi

catEdràtic dE comunicació audioViSual i publicitat 
dE la uniVErSitat autònoma dE barcElona

joSEp catalá

pla anual d’actuacIons del consell socIal

D’acord amb la proposta formulada, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 14 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’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 2011.

Informe de la modIfIcacIó de la relacIó de llocs 
de treball del personal docent I InvestIgador

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, Francisco López Benet, dóna compte 
de la modificació de la Relació de llocs de treball 
del personal docent i investigador, el detall de 
la qual consta en la documentació distribuïda, i 
que afecta divuit places. 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, 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 
5 del dia 14 de desembre de 2010.

desIgnacIó de dues persones per a formar part 
del consell de qualItat de l’uJI

El president del Consell, Rafael Benavent, proposa 
per a formar part del Consell de Qualitat de la 
Universitat els vocals Enrique Vicedo Madrona i 
Manuel González Cudilleiro, que ja en formaven 
part, de manera molt satisfactòria per a aquest 
Consell Social, la qual cosa el Ple acorda per 
unanimitat.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la sessió núm. 28, que va tenir lloc l’1 de març 
de 2010, per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió núm. 27, celebrada el 17 de desembre de 2009.
2. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de la Universitat Jaume I en el capital d’empreses.
3. Informe de fiscalització de la Universitat Jaume I corresponent a l’exercici 2008 elaborat  per la 

Sindicatura de Comptes.
4. Modificacions pressupostàries.
5. Torn obert de paraules.

El dia 23 d’abril de 2010 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió núm. 29, 
per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió núm. 28, celebrada l’1 de març de 2010.
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. Proposta de fixació, si escau, de taxes per a l’ús d’instal·lacions esportives.
5. Proposta d’autorització, si escau, de la disposició de béns de domini públic per a la licitació de la 

construcció i explotació d’allotjaments universitaris (exp. OC/1/10).
6. Proposta de resolució, si escau, dels recursos incentius PDI Sistema Propi 2009.
7. Modificacions pressupostàries.
8. Torn obert de paraules.

El dia 15 de juliol de 2010, la Comissió Econòmica es va reunir en la sessió núm. 30, per a tractar l’orde 
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. 29, celebrada el 23 d’abril de 2010.
2. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.
3. Proposta d’acord, si escau, sobre els efectes de l’adhesió al Conveni general del sistema de pagaments 

per confirming de la Generalitat.
4. Torn obert de paraules.

Així mateix, el dia 22 de novembre de 2010, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en 
sessió núm. 31, per a tractar el següent orde del dia i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió núm. 30, que va tenir lloc el 15 de juliol de 2010.
2. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social per a l’exercici 2011.
3. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat per a l’exercici 2011.
4. Informe sobre el Pla plurianual de finançament del sistema universitari públic valencià 2010-2017.
5. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost el 30 de setembre de 2010.
6. Informe d’auditoria integral de la Universitat Jaume I corresponent a l’any 2009.
7. Aprovació, si escau, de la participació de l’UJI en el Fòrum Espanyol d’Inversió Socialment Responsable 

Spainsif.
8. Programa d’ajudes UJI-SICUE per a llargues estades en el curs 2010-2011. 
9. Convocatòria d’ajudes de menjador per a l’alumnat de la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 

2010-2011.
10. Torn obert de paraules.
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El dia 17 de desembre de 2010, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 32, 
per a tractar l’orde del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió núm. 31, celebrada el 22 de novembre de 2010.
2. Projecte de Pla econòmic financer de reequilibri per al període 2010-2013.
3. 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.
4. Proposta d’aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2011.
5. Informe sobre l’exercici del control intern en la gestió econòmica de la Universitat Jaume I, 

corresponent a l’any 2009.
6. Incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la labor del PDI.
7. Modificacions pressupostàries.
8. Torn obert de paraules.

Comissió d’Assumptes Universitaris

El dia 1 de març de 2010, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la 
sessió núm. 19, per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 18, que va tenir lloc el 16 de desembre 
de 2009.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre els programes de doctorat d’acord amb el RD 1393/2007.
3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la implantació de títols de grau en Medicina, Infermeria i 

Criminologia i Seguretat.
4. Torn obert de paraules.

El dia 23 d’abril de 2010, en sessió núm. 20, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 19, que va tenir lloc l’1 de març de 2010.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat, 

la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, l’Agència Valenciana de Salut, el Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I, per a la utilització de les institucions i centres 
sanitaris en la docència, assistència i investigació universitària en ciències de la salut.

3. Torn obert de paraules.

El dia 18 de maig de 2010, en sessió núm. 21 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 20, que va tenir lloc el 23 d’abril de 2010.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la creació de la Facultat de Ciències de la Salut.
3. Torn obert de paraules.

El dia 15 de juliol de 2010 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris en sessió 
núm. 22, per a tractar l’orde del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 21, que va tenir lloc el 18 de maig de 2010.
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2. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 45 beques de 
col·laboració, assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2010-2011.

3. Proposta de ratificació d’informe favorable, si escau, sobre la creació de la Facultat de Ciències de 
la Salut.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, per a la implantació del màster de Ciències de la Infermeria.
5. Torn obert de paraules.

El dia 22 de novembre de 2010 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris en 
sessió núm. 23, per a tractar l’orde del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 22, celebrada el 15 de juliol de 2010.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la implantació del màster interuniversitari en Rehabilitació 

Psicosocial en Salut Mental.
3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la modificació de plans d’estudi de grau i màster.
4. Torn obert de paraules.

Així mateix, el dia 17 de desembre de 2010, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es 
van reunir en sessió núm. 24, per a tractar l’orde del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 23, celebrada el 22 de novembre 
de 2010.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, del Consell Social a les propostes de programa de doctorat 
en Educació Secundària i programa de Doctorat en Història de l’Art.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i 
Sistemes Interactius, i del grau en Gestió i Administració Pública.

4. Proposta de designació de representants del Consell Social en la Comissió Mixta Universitat-Societat 
del grau en Gestió i Administració Pública i del grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs i 
Sistemes Interactius.

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
Manuel González Cudilleiro  Conseller

El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2010 va celebrar les reunions següents: dia 31 de març 
i el dia 28 de juliol.

• Consell de GoVern 

José Luis Breva Ferrer   Vicepresident
Manuel González Cudilleiro  Conseller
Enrique Vicedo Madrona   Conseller

Les reunions del Consell de Govern celebrades durant l’any 2010 han sigut:

Núm. 37:   28 de gener  Núm. 38:   25 de febrer Núm. 39:  22 d’abril
Núm. 40:   26 de maig  Núm. 41:   07 de juny  Núm. 01:  22 de juliol
Núm. 02:   08 d’octubre Núm. 03:   04 de novembre Núm. 04: 30 de novembre
Núm. 05:   14 de desembre

• Comissió de Control de Pla de Pensions 

Manuel González Cudilleiro  Conseller

Aquesta comissió es va reunir, durant l’any 2010, els dies 2 de març, 1 de juny, 14 de juliol i 5 de 
novembre.

• Comissió d’adjUdiCaCió d’ajUdes soCials 

José Antonio Herranz Martínez Conseller

La Comissió d’Ajudes Socials es va reunir, durant l’any 2010, els dies 27 d’abril i 1 de juny.

• Consell assessor inserCió Professional 

Enrique Vicedo Madrona  Conseller

Es van celebrar dues reunions, una el 30 de març i l’altra l’1 de juny.

• mesa neGoCiadora 

 Enrique Vicedo Madrona   Conseller

Els membres de la mesa negociadora durant l’any 2010 es van reunir en les dates següents:

22 de gener  19 de febrer  16 d’abril  19 de maig         
03 de juny  16 de juliol  19 de novembre 03 de desembre 
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• ProGrama de formaCió a la Carta

Enrique Vicedo Madrona   Conseller

• Consell de QUalitat de l’Uji

Enrique Vicedo Madrona  Conseller
Manuel González Cudilleiro  Conseller

• Comissió exeCUtiVa de la fUndaCió General de la UniVersitat jaUme i,  fUndaCió de la ComUnitat ValenCiana 

Rafael Benavent Adrián   President
José Muñoz Castillo   Secretari

La Comissió Executiva es va reunir els dies 15 de març i el 29 de novembre.

• Patronat de la fUndaCió General de la UniVersitat jaUme i, fUndaCió de la ComUnitat ValenCiana 

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

El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 23 d’abril i el 23 de desembre.

• ParC CientífiC

Rafael Benavent Adrián   President

El Consell d’Administració del Parc Científic es va reunir els dies 26 de març i 29 de novembre. 

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

José Luis Breva Ferrer   Vicepresident

• mesa de ContraCtaCió

Rafael Benavent Adrián  President

La mesa de contractació es va reunir els dies: 15 d’abril, 22 d’abril, 12 de maig, 13 de maig i 14 de juny 
per a l’Expedient OB/1/10 – Elaboració dels projectes tècnics i construcció de la urbanització de l’entorn del 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló. Fase 2.

Els dies 14, 18 i 30 de juny, 1 i 16 de juliol es va reunir la mesa de contractació per a tractar l’Expedient 
OB/2/10 – Obres de construcció del Centre d’Intercanvi de Coneixement i Innovació – Espaitec 2.

Per a l’Expedient OB/3/10 – Obres d’adequació interior de l’edifici per a l’ampliació de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials, la mesa es va reunir els dies 29 de novembre, 3, 17 i 20 de desembre.

Tots els membres del Consell Social són membres nats de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa
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El Consell Social, en la reunió del dia 22 de novembre de 2010, va tenir coneixement, segons les 
competències que li atribueix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, de l’informe d’auditoria, de comptes anuals i d’auditoria operativa, 
efectuat per la Intervenció de la Generalitat Valenciana, mitjançant Deloitte, SL, en l’exercici 2009, on es 
preveuen els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló, que comprenen el balanç de situació el 
31 de desembre de 2009, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost 
i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, la formulació de la qual és responsabilitat 
dels òrgans de govern de la Universitat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre aquests 
comptes anuals en conjunt, basada en el treball dut a terme 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.

En l’informe d’auditoria operativa s’han auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló, 
que comprenen el balanç de situació al 31 de desembre de 2009 i el compte de resultats econòmic i 
patrimonial i l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici anual acabat en la 
dita data, la formulació de la qual és responsabilitat dels òrgans de govern de la Universitat.
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ENTREGA PREMIS ANY 2009

El dia 26 de febrer de 2010 es va celebrar la Festa del XIX Aniversari de creació de la Universitat 
Jaume I. Durant l’acte oficial, Rafael Benavent va lliurar el I Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, 
el II Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i l’XI Premi d’Investigació Consell 
Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora.

L’acte va estar presidit per Francisco Toledo, Rector Magnífic; Rafael Benavent, president del Consell 
Social; M. Amparo Camarero, secretària autonòmica d’Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana; 
Miguel Ángel Mulet, tinent alcalde 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 Rosa 
Grau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea. 

Després de la lectura per part del secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de la resolució 
del president del Consell Social del I Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, es van lliurar els 
premis a:

José Muñoz durant la lectura de les actes de concessió dels premis.
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Cristina Pauner Chulvi, professora titular d’universitat de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques.

Rafael Ballester Arnal, professor titular d’universitat de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.
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Andrés Marzal Varó, professor titular d’Universitat de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

D’esquerra a dreta, Andrés Marzal, Cristina Pauner, Francisco Toledo, Rafael Benavent i Rafael Ballester.
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A continuació, el secretari va llegir l’acta de la concessió del premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, 
que ha recaigut, en aquesta segona edició, en la EADE CONSULTING Júnior Empresa, per la important 
labor exercida durant 17 anys, durant els quals ha organitzat cursos de formació per a la comunitat 
universitària sobre màrqueting i disseny, lideratge i coaching, borsa, i ha gestionat el parquet universitari en 
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, amb l’objectiu d’aproximar els estudiants de la Universitat 
Jaume I a l’entorn empresarial, fomentant el seu esperit emprenedor. Recull aquest premi la directiva 
d’EADE CONSULTING Júnior Empresa, formada per Rosa Lidón Conde Bausá, presidenta; Santiago Casañ 
Renau, vicepresident; Cristina Elena Breaban, tresorera, i Esteban Vallejo Romero, secretari.

Els components de la directiva d’EADE CONSULTING Júnior Empresa, recollint el premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

D’esquerra a dreta, Santiago Casañ, Elena Breaban, Francisco Toledo, Rafael Benavent, Rosa Lidón Conde i Esteban Vallejo.
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El secretari, a continuació, va llegir l’acta de concessió de l’XI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora 
del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, dotat amb 10.000 €, a Cristina Botella Arbona, 
catedràtica de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat Jaume I de Castelló, per 
la seua impecable trajectòria investigadora en la qual destaca 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.

PremiS del conSell Social

Cristina Botella Arbona, rebent el premi a mans de Rafael Benavent, president del Consell Social.

D’esquerra a dreta, Francisco Toledo, rector; Cristina Botella, premi Trajectòria Investigadora; Rafael Benavent, president del 
Consell Social, i Rosa Llusar, vicerectora d’Investigació de l’UJI.
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Premiats de l’any 2009, amb el president del Consell Social, el rector i la vicerectora d’Investigació de l’UJI.
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CONVOCATÒRIA PREMIS 2010

Premi d’investigació "trajectòria investigadora"

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 d’investigació 
o d’un institut d’investigació de la Universitat 
Jaume I, al llarg de la seua carrera.

2. Les candidatures, per duplicat, poden ser 
presentades pels departaments o per almenys 
deu professors de la Universitat Jaume I, 
per mitjà d’un escrit dirigit al Consell Social 
acompanyat d’una breu memòria en què 
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· labo racions 
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 €, i 
diploma.

4. El jurat donarà a conèixer la concessió del 
premi dins dels quatre mesos següents des de 
la data de terminació del termini d’admissió de 
candidatures.

5. La persona premiada ha de presentar, en 
el termini de sis mesos des de la concessió i 
lliurament del premi, un text que no podrà ser 
inferior a 120 pàgines ni superior a 200, amb 
una lletra Times New Roman de 12 punts, amb interlineat senzill per a ser publicat, en el qual figuren 
els aspectes més excel·lents de la trajectòria investigadora premiada, a fi de divulgar-lo i difondre’l 
adequadament.
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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, situat a l’edifici del Consell Social i Postgrau, campus del Riu Sec.

7. El jurat està 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 l’avaluació 
a un comitè extern de selecció.

8. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. La resolució 
del premi serà inapel·lable, sense perjudici del que estableix la legislació vigent.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2009
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Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la iniciativa 
empresarial i l’esperit emprenedor dels seus estudiants, 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 tots els alumnes de la 
Universitat Jaume I que estiguen cursant els 
estudis o els hagen finalitzat en els cinc últims 
cursos acadèmics, i que hagen materialitzat 
un projecte de caràcter empresarial. La 
candidatura pot ser individual o col·lectiva.

2. El premi es dota amb 10.000 €.

3. Els criteris de valoració són els següents:

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

•	 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.
•	 Prior i t zació 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 en què 
s’acabe el termini per a la presentació de 
candidatures al premi.

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

•	 Exposició de la iniciativa empresarial.
•	 Forma jurídica de l’empresa.
•	 Dades més significatius 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 de titulat de 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.), s’ha de ressenyar 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, situat a l’edifici del Consell Social i Postgrau, campus del Riu Sec. En 
la sol·licitud han de figurar les dades i el contingut que especifica la guia que serà facilitada per la 
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Secretaria del Consell Social. El termini de presentació finalitza 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.

8. El jurat està 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, i el president de la Confederació 
d’Empresaris de Castelló. El secretari del jurat serà el del Consell Social. El jurat pot demanar l’opinió 
d’assessors externs o interns que considere oportú.

9. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. La resolució 
del premi és inapel·lable, sense perjudici del que estableix la legislació vigent.

10. Es garanteix la confidencialitat de les candidatures presentades. Les no premiades poden ser retirade
  en el termini d’un mes des de la concessió del premi.

Castelló de la Plana, 17 de desembre de 2009
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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, segons l’addenda formalitzada, acorda convocar la II edició del Premi 
a l’Excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest premi, aprovades pel Ple del Consell Social de 20 de setembre de 2010,  són les 
següents:

I. DESTINATARIS:

Professors universitaris, siga quina siga la categoria 
i l’antiguitat, que tinguen una relació estable amb la 
Universitat Jaume I de Castelló, ja siga 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 valencià.

b) Haver obtingut resultats alts en les enquestes 
docents. Els candidats que en l’enquesta de 
valoració docent de l’alumnat corresponent al 
curs acadèmic 2009-2010 no hagen aconseguit 
una puntuació mitjana de 4,5 punts, no seran 
baremats.

c) Tenir 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 mate rials 
didàctics relacionats directament 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.

Els criteris de valoració c), f) i g) fan referència 
als últims cinc anys acadèmics, mentre que la resta de criteris fan referència al curs acadèmic 2009-
2010 exclusivament.

PremiS del conSell Social
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III. CANDIDATURES

Els possibles destinataris dels premis seran proposats per:

a) Els mateixos interessats, mitjançant instància presentada a la seu del Consell Social, situat a l’edifici 
del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 h del dia 23 de novembre de 2010.

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

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

No es pot 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 dos premis corresponents al curs acadèmic 2009-2010.

Cada premi té 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 pot 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 els candidats 
i remetrà al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què conste els criteris i la 
baremació efectuada, i adjuntarà la proposta de concessió dels premis.

En les actes del jurat es deixarà constància d’un breu currículum de cadascuna 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, 20 de setembre de 2010
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RESOLUCIÓ JURAT PREMIS ANY 2010 

El dia 8 de novembre es van reunir els membres del jurat de selecció del  XII Premi d’Investigació 
Consell Social Trajectòria Investigadora, i després de la deliberació prèvia, anàlisi i valoració, de les 
candidatures presentades, el jurat, per unanimitat, d’acord amb les bases que regeixen aquest XII Premi 
d’Investigació – Trajectòria Investigadora, va acordar:

«Concedir el XII Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló, dotat amb deu mil euros i diploma, a Juan Manuel Andrés Bort, catedràtic de 
Química Física de la Universitat Jaume I de Castelló, per la seua brillant trajectòria investigadora en la qual 
conflueixen la química, la física, la biologia i la ciència dels materials, pel nombre de projectes d’investigació 
desenvolupats, en els quals ha sabut compaginar els estudis teòrics amb els experimentals, la consecució 
de nombrosos contractes d’investigació i col·laboracions amb empreses i institucions, la dedicació a la 
formació d’investigadors, i també el seu reconeixement internacional amb més de 300 comunicacions 
en diversos congressos i la publicació de 290 articles en les millors revistes internacionals de química i de 
química física». 

El dia 30 de novembre, el Jurat de selecció de la III edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil es va reunir i, després d’una àmplia anàlisi i debat sobre cada una de les candidatures, per 
unanimitat, va acordar:

«Concedir el III Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb deu mil 
euros i diploma, a Jacobo Avariento Gimeno, estudiant d’últim curs d’Enginyeria Informàtica, i a Ángel 
López Doménech, enginyer en Informàtica i estudiant del màster en Sistemes Intel·ligents, ambdós en la 
Universitat Jaume I, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada en l’empresa Sofistic 
Telematic Security SL, jove empresa consultora de base tecnològica especialitzada en seguretat TIC, 
nascuda de la Universitat Jaume I, que ofereix productes i serveis emmarcats en tres línies estratègiques: 
identitat digital, sistemes de gestió i seguretat de la informació i investigació digital forense».

El jurat de selecció, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta II 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 esmentat, i d’acord amb les referides propostes, i en 
virtut del que disposa l’article 4x) 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

HA RESOLT: 

Concedir els premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2009-2010, dotats amb 3.000 € cadascun 
i diploma de reconeixement, als professors següents:

- María Calzada Pérez, catedràtica d’universitat del Departament de Traducció i Comunicació de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

- Beatriz Campos Sancho, professora titular d’universitat Àrea de Matemàtica Aplicada, del Departament 
de Matemàtiques, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I».
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El dia 14 de gener de 2010 va tenir lloc, a la sala de premsa de l’edifici del Rectorat, la  presentació  del 
I Congrés Obert i Virtual Castelló 2020.

L’acte va estar presidit per Francisco Toledo, rector de la UJI, Rafael Benavent, president del Consell 
Social, José Luis Valencia, president del periòdic Mediterráneo, i els codirectors del congrés, Rafael López 
Lita, comissionat del rector per a la Promoció de les Relacions Universitat-Empresa i Francisco Fernández 
Beltrán, director del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI.

La conferència que va obrir aquest congrés va ser impartida per Ana María Fuertes, catedràtica 
d’Economia Aplicada i directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, amb el títol «El 
repte del desenvolupament local en un món globalitzat. Propostes per a una nova estratègia de creixement 
econòmic».

El dia 19 de gener de 2010, el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a Màlaga, a la 
Trobada Tècnica de Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles. En la trobada 
es va debatre sobre les experiències dels consells socials,  i el professor titular de Dret Administratiu de la 
Universitat Carlos III de Madrid, Agustín E. De Asís Roig, va impartir una interessant ponència amb el títol 
«Reunions virtuals d’òrgans col·legiats».

El dia 1 de febrer, Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell Social, 
van assistir a l’acte de presentació Comunitat Valenciana: Horitzó 2015 en I+D+i, celebrat a l’auditori Mar 
Rojo de l’Oceanogràfic de València, presidit pel Molt Honorable President de la Comunitat Valenciana, 
Francisco Camps, en el qual es va posar en relleu que, en una societat globalitzada, caracteritzada per 
una creixent competència, la Comunitat Valenciana té com a objectiu, en l’horitzó 2015, aprofundir en 
I+D+i i la seua immediata reversió i transferència al sistema productiu.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

D’esquerra a dreta, Francisco Fernández, Rafael Benavent, Francisco Toledo, Rector, Rafael López, i José Luis Valencia.
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El dia 5 de febrer de 2010, el president del Consell Social, Rafael Benavent, i José Muñoz, secretari, van 
assistir a l’acte de presentació del projecte espanyol que participa en el programa internacional MARS500, 
titulat «EART of Wellbeing Emotional Activities Related to Health using Virtual Reality», que va tenir lloc 
a l’auditori de la Ciutat Politècnica de la Innovació (UPV), en el qual es va simular un viatge tripulat a 
Mart, i en el qual participa la professora de la Universitat Jaume I, Cristina Botella, premi a la Trajectòria 
Investigadora 2009 del Consell Social.

El dia 26 de febrer es va celebrar, al paranimf de la Universitat, l’acte institucional del XIX Aniversari 
de la Universitat Jaume I. En aquest acte es va lliurar el I Premi del Consell Social a l’Excel·lència Docent 
Universitària, el II Premi del Consell Social a la  Iniciativa Emprenedora Estudiantil i l’XI Premi d’Investigació 
Consell Social en la modalitat Trajectòria Investigadora.

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

En el transcurs de l’acte es va homenatjar, com en anys anteriors, el professorat i personal d’administració 
i serveis jubilats durant l’any 2009.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Components de la mesa presidencial durant la celebració de l’acte institucional del XIX Aniversari.
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El dia 14 d’abril, Rafael Benavent va assistir al II Acte de Reconeixement a Cooperadors en Pràctiques 
que va tenir lloc al paranimf de la Universitat. La Universitat Jaume I va agrair d’aquesta manera la implicació 
de les empreses i institucions públiques que col·laboren amb la formació pràctica dels alumnes d’aquesta 
Universitat.

 

Els dies 15 i 16 d’abril, el vicepresident del Consell Social, Rafael Montero, i el secretari, José Muñoz, van 
assistir a les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, 
celebrades a Sevilla, el tema central de les quals va ser el finançament de les universitats i el model de 
governança, en les quals es va posar de manifest que, en la situació de crisi econòmica actual, la Universitat 
ha de jugar un paper insubstituïble com a motor de la innovació. Les Jornades van ser clausurades per la 

El personal jubilat, amb el president del Consell Social i el rector.

Presidència de l’acte. Entrega del reconeixement a l’empresa Keraben.
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ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, que va destacar les novetats de la nova Llei de ciència 
en relació amb la mobilitat dels investigadors.

Durant les jornades es va elegir presidenta de la Coordinadora Nacional de Secretaris de Consells 
Socials la secretària de la Universitat Politècnica de València, Deborah Salom Císcar.

El dia 22 d’abril, Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell Social, 
van assistir a la inauguració de les II Jornades sobre Majors i Noves Tecnologies.

Així mateix, van assistir a la conferència impartida per José Luis Olivas, president de Bancaixa: «Una 
visió sobre el posicionament present i futur de l’economia i el sector financer», en el marc del Congrés 
Virtual Castelló 2020.

El dia 18 de maig, després d’una reunió del Ple del Consell Social, es va fer un recorregut pel campus, 
en el qual es van rebre les explicacions detallades del rector Francisco Toledo, en tot moment. 

Es va visitar la piscina coberta i les instal·lacions esportives a l’aire lliure, i també el pavelló poliesportiu, 
on van ser guiats i informats pel director del Servei, Carlos Hernando. 

A continuació es van dirigir al Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat (LABCAP), on Robert 
Arnau Roselló i Javier Marzal Felici, director i vicedirector, respectivament, del Laboratori de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat, van mostrar el laboratori i el plató de televisió, i van explicar cadascuna de les 
activitats que s’hi duen a terme.

D’esquerra a dreta, Salvador Cabedo, Rafael Benavent, Antonio Barba i Juan José Pérez.
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Després van visitar la biblioteca, on van ser rebuts pel director, Falomir, que va explicar els diferents 
serveis que ofereix i els va ensenyar les sales més significatives.

Finalment es van visitar les galeries subterrànies de l’UJI, on estan ubicades les instal·lacions d’aigua, 
electricitat, calefacció, etc., i sobre les quals van rebre una àmplia informació per part de Francisco Toledo.

El dia 19 de maig va tenir lloc l’acte d’inauguració de la piscina coberta i de les instal·lacions a l’aire 
lliure, a la qual van assistir el conseller d’Indústria, Comerç i Innovació i vicepresident primer del Consell, 
Vicente Rambla; l’alcalde de Castelló, Alberto Fabra; el president en funcions de la Diputació Provincial, 
Francisco Martínez, i el subdelegat del Govern, Antonio Lorenzo.

Membres del Consell Social rebent informació en el LABCAP.

Moment de la inauguració. Recorregut per les instal·lacions.
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El dia 24 de maig, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a l’acte d’investidura com 
a doctor honoris causa de David Álvarez Díez, en la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El mateix dia 24, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a la taula redona del Congrés Virtual 
2020, que va tenir lloc a la sala de premsa del Rectorat.

El dia 26 de maig, els vicepresidents del Consell, Rafael Montero i José Luis Breva, i el secretari del 
Consell, José Muñoz, van assistir al sopar institucional oferit per la Universitat als auditors d’EFQM.

El dia 27 de maig, Rafael Benavent, president del Consell Social, va assistir a la reunió inicial d’EFQM, i 
també a la sessió de Lideratge d’EFQM, que van tenir lloc a la sala de juntes de Rectorat.

Es va celebrar la clausura del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, a la sala de premsa de Rectorat, a 
la qual van assistir Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell Social.

Va tenir lloc l’entrega del premi Empresa de l’Any del periòdic Mediterráneo. Hi van assistir el president 
del Consell Social, Rafael Benavent, que forma part del jurat principal, i el secretari, José Muñoz, que 
forma part del jurat tècnic.

El dia 3 de juny, el president i el secretari del Consell Social, Rafael Benavent i José Muñoz, 
respectivament, van assistir a la inauguració de l’exposició Memòria i art de l’esperit cartoixà – les cartoixes 
valencianes, que va tenir lloc al Museu de Belles Arts de Castelló. 

Aquesta exposició, els comissaris de la qual foren Víctor Manuel Mínguez, de la Universitat Jaume I, i 
Vicent Francesc Zuriaga, de la Universitat Catòlica de València, pretén recuperar l’art i la memòria històrica 
d’aquest orde religiós, segons els quals els murs de les cartoixes valencianes han albergat al llarg de cinc-
cents anys algunes de les representacions artístiques «més excelses» de la Comunitat Valenciana. 

El dia 7 de juny, l’il·lustríssim senyor Victoriano Sánchez-Barcaiztegui va inaugurar el nou accés al campus 
de la Universitat Jaume I des de la carretera de Borriol. A l’acte va assistir el director general de Transports, 
Vicente Dómine; el rector en funcions, Francisco Toledo, i el rector electe, Vicent Climent; el president del 
Consell Social, Rafael Benavent; el vicerector d’Infraestructures i PAS, Vicente Cervera Mateu; l’alcalde de 
Castelló, Alberto Fabra; el president en funcions de la Diputació, Francisco Martínez, i el subdelegat del 
Govern, Antonio Lorenzo, entre altres personalitats.
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El secretari del Consell Social va assistir, a la seu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
València, a la inauguració de les II Jornades de la Comunitat Valenciana sobre la Universitat del Futur, 
l’objectiu de les quals és analitzar la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior des de diferents 
angles, i han sigut organitzades per la Secretaria Autonòmica d’Universitat i Ciència.

El dia 8 de juny, el president i el secretari del Consell Social, Rafael Benavent i José Muñoz, 
respectivament, dins del marc de les II Jornades de la Comunitat Valenciana sobre la Universitat del Futur, 
van assistir a una taula redona amb els rectors de les universitats valencianes, en les quals es va tractar la 
repercussió de l’Espai Europeu d’Educació Superior a la Comunitat. Aquestes jornades van ser clausurades 
pel conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora.

El dia 15 de juny, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va formar part de la mesa presidencial 
de la clausura del curs 2009-2010 de la Universitat per a Majors, acte que va ser presidit pel rector. La lliçó 
de clausura, amb el títol «La revolució educativa de les noves tecnologies», va ser impartida pel professor 
Jordi Adell Segura, del Departament d’Educació, i director del Centre d’Educació i Noves Tecnologies de 
la Universitat Jaume I.

 Autoritats davant de la nova rotonda d’accés.

Intervenció d'una alumna. El professor Adell durant la seua intervenció.

El Sr. Dómine explica l’obra executada.

A aquest acte va assistir també José Muñoz, secretari del Consell Social.
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El dia 22 de juliol es va celebrar, a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, una Trobada Tècnica de 
Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles en la qual va participar, com a 
ponent, el secretari d’aquest Consell Social, José Muñoz, juntament amb la secretària del Consell Social de 
la Universitat Complutense de Madrid, Nuria Baranda, el secretari del Consell Social de la Universitat de 
València, Vicente Boquera, i el secretari del Consell Social de la Universitat de Burgos, Tomás Prieto, per 
a presentar l’«Estudi-proposta d’elements comuns per a les lleis autonòmiques reguladores dels consells 
socials de les universitats públiques espanyoles».

 El dia 23 de juliol es va celebrar el solemne acte de presa de possessió de Vicent Climent Jordá com a 
rector de la Universitat Jaume I i del seu Consell de Direcció, presidit per Francisco Camps Ortíz, president 
de la Generalitat Valenciana, al paranimf de la Universitat.

La mesa presidencial va estar constituïda pel president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el 
rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el president del Consell Social, Rafael Benavent; el rector 
de la Universitat de València, Esteban Morcillo; l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló, Alberto Fabra; el 
rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá; la secretària general, María Victoria Petit, i el 
rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Nuria Baranda, José Muñoz, Vicente Boquera i Tomás Prieto, durant l’exposició.

Intervenció de Vicent Climent Jordá, després de la presa de possessió com a rector de l’UJI.
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El dia 20 de setembre va tenir lloc el solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2010-2011, al qual va 
assistir el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, que va compartir presidència amb el rector de 
l’UJI, Vicent Climent. Així mateix, van formar part de la mesa presidencial el president del Consell Social 
de l’UJI, Rafael Benavent; el rector de la Universitat Internacional Valenciana, José Sanmartín; l’alcalde de 
l’Ajuntament de Castelló, Alberto Fabra; el vicerector d’Investigació i Política Científica de la Universitat 
Jaume I, Antonio Barba, i la secretària general de la Universitat Jaume I, M. Victoria Petit.

El president de la Generalitat Valenciana i el president del Consell Social, amb el 
rector i el seu Consell de Direcció, en finalitzar l’acte de presa de possessió.
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La lliçó inaugural d’aquest nou curs va ser impartida per Germà Orón, catedràtic de Dret Financer 
i Tributari de la nostra Universitat, amb el títol «La hisenda estatal davant la Unió Europea. Supòsits de 
devaluació del dret».

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Lectura de la memòria de la Universitat per la secretària general, María Victoria Petit.

Germà Orón durant la seua dissertació de la lliçó inaugural.
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El dia 24 de setembre, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir al solemne acte 
d’obertura de curs de la Universitat de València.

Els dies 30 de setembre i 1 d’octubre va tenir lloc una Trobada Tècnica de Secretaris dels Consells Socials 
de les Universitats Públiques Espanyoles a la Universitat Politècnica de València, que va tractar sobre: 
Gestió de la formació permanent «Tallers de gestió de la tercera missió universitària». A aquesta trobada va 
assistir el secretari del Consell Social, José Muñoz.

El dia 20 d’octubre, Rafael Benavent va formar part de la presidència del Congrés Internacional sobre 
Discapacitat i Desenvolupament Social, organitzat per la Universitat Jaume I i el centre Maset de Frater, 
amb el qual es pretén aconseguir fer un pas endavant en l’objectiu d’aprofundir en el reconeixement social 
que mereixen les persones amb discapacitat per la seua contribució al progrés, als valors i a la qualitat de 
vida de tota la societat. 

El dia 27 d’octubre, Rafael Benavent va formar part de la taula presidencial en l’acte d’inauguració de 
la X Setmana d’Estudis Constitucionals. La conferència inaugural va ser impartida per l’expresident del 
Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, amb el títol «Els drets fonamentals no mencionats en 
el text constitucional».

D’esquerra a dreta, el director de la Setmana d’Estudis Constitucionals i fiscal de sala del Tribunal Suprem, Fernando Herrero 
Tejedor; el president del Consell Social, Rafael Benavent Adrián; el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordá; 
l’expresident del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, i el secretari d’organització, José Muñoz Castillo.
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El dia 2 de novembre el president, Rafael Benavent, va inaugurar el projecte internacional Grundtvig, 
que està organitzat per la Confederació Nacional d’Associacions de Familiars de Persones amb la Malaltia 
d’Alzheimer i altres demències. 

El dia 3 de novembre, Rafael Benavent i José Muñoz van assistir a l’acte d’entrega dels Premis al Rendiment 
Acadèmic, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat sota la presidència del Molt Honorable President, 
Francisco Camps, i en el qual van resultar premiats tres estudiants de la Universitat Jaume I: 

 GHISLAINE MARANDE PERRIN Llicenciada en Psicologia
 ROSA SEBASTIÀ FERRÉ  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses
 MARIA NEUS BARRES BADIA  Llicenciada en Traducció i Interpretació

El dia 8 de novembre, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir, a l’Aula Magna 
de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, a l’entrega de credencials dels projectes 
d’investigació del Pla propi d’investigació de la Universitat Jaume I, que compta amb el suport de la Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa. 

Van fer entrega dels diplomes el Rector, Vicent Climent, el president del Consell Social, Rafael Benavent, 
el vicepresident de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, Enrique Heredia, la vicerectora de Cooperació i 
Relacions Internacionals, Inmaculada Fortanet, i el vicepresident de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, 
José M. Cadroy.

 

Els dies 25 i 26 de novembre, es van celebrar a Saragossa les Jornades de Presidents i Secretaris de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, en les quals es va tractar el tema de l’«Aprenentatge 
al llarg de la vida, lloc de trobada entre la universitat i la societat». Hi van assistir el vicepresident del Consell 
Social, José Luis Breva, i el secretari, José Muñoz. En l’assemblea general de la conferència es va distribuir la 
publicació Estudi-proposta d’elements comuns per a les lleis autonòmiques reguladores dels consells socials 
de les universitats públiques espanyoles, els autors de les quals són els secretaris dels consells socials de 
les universitats públiques: Complutense de Madrid, Nuria Baranda Díaz; València, Vicente Boquera Amil; 
Jaume I, José Muñoz Castillo, i Burgos, Tomás Prieto Álvarez, i que forma part de la col·lecció d’estudis i 
informes de la Conferència de Consells Socials d’Espanya.

Components de la mesa presidencial. Els premiats juntament amb les autoritats.
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XIII PREMI NACIONAL D’EDICIÓ UNIVERSITÀRIA A LA MILLOR MONOGRAFIA DE 
CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

El passat any 2009, en recordar-se el quart centenari de l’expulsió dels moriscos de la península Ibèrica, 
el Consell Social va voler donar a conèixer algunes de les manifestacions mes importants de la cultura 
dels mudèjars valencians, la contribució dels quals a la prosperitat econòmica del Regne de València va 
ser notable, estudiant un manuscrit raríssim, peça única, el llibre de la Suna e Xara, conservada en l’arxiu 
comtal d’Orgaz.

El llibre Suna e Xara. La ley de los mudéjares valencianos (siglos xiii-xv), editat per aquest Consell Social, ha 
obtingut el premi a la millor monografia en les àrees de Ciències Jurídiques i Econòmiques corresponent 

Portada del llibre institucional del Consell Social.
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als XIII Premis Nacionals d’Edició Universitària a què han optat un centenar de publicacions. El jurat ha 
estimat que aquesta obra «estudia un àmbit jurídic no habitual en les investigacions recents» i que fa una 
aportació «important a la història del dret, atesa la llarga i destacada permanència que van tenir els mudèjars 
en l’antic Regne de València». Així mateix, ha posat en relleu «la seua excel·lent edició, el seu rigor i el seu 
ric acompanyament gràfic».

Per aquest motiu, el passat dia 18 d’octubre, el president, Rafael Benavent, el secretari, José Muñoz, 
i el professor Vicent García, coautor de la publicació, es van desplaçar a Madrid a fi d’entrevistar-se amb 
l’Excm. Senyor Gonzalo Crespí de Valldaura, comte d’Orgaz, per a entregar-li uns exemplars del llibre Suna 
e Xara. La ley de los mudéjares valencianos (siglos xiii-xv), que tant d’èxit ha tingut, i reiterar-li l’agraïment a 
la seua generositat en permetre’ns l’estudi del manuscrit.

El dia 11 de novembre, a Santiago de Compostel·la, el president del Consell Social, Rafael Benavent, 
va rebre el XIII Premi Nacional d’Edició Universitària a la millor monografia de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, que ha merescut la publicació institucional del Consell Social, Suna e Xara. La ley de los 
mudéjares valencianos (siglos xiii-xv).

 Rafael Benavent, president del Consell Social, amb Francisco Beltrán, director d’UNE, i director del Servei de Comunicació i 
Publicacions de l’UJI, pronunciant les paraules d’agraïment pel premi.
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Premiats en el XIII Premi d’Edició Universitària.

D’esquerra a dreta, representant la Universitat Jaume I, José Muñoz, secretari del Consell Social, Francisco Fernández, director 
del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, Rafael Benavent, president del Consell Social, Carme Pinyana, editora del 

Servei de Publicacions de l‘UJI, i Vicent García, autor del llibre.
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Portada del llibre institucional del Consell Social. Any 2010.
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El dia 17 de desembre, Rafael Benavent va fer la presentació del llibre institucional que publica el 
Consell Social. 

Va exposar que, un any més, el Consell Social, en l’afany de promoure les relacions entre la Universitat i 
el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, vol donar a conèixer un estudi que posa a disposició 
de l’investigador i el curiós totes les imatges conservades sobre la festa barroca en l’antic Regne de València. 

L’estudi té un valor especial, ja que recopila, analitza i dóna significat a les imatges contingudes en 
arxius, quadres i llibres, o publicades com a estampes soltes, que va produir la Festa Valenciana, i que 
permetrà al lector tenir a les mans una publicació que ha sabut reconstruir la vida, la societat i l’art d’un 
regne barroc, el Regne de València.

Es tracta d’un llibre fruit d’una profunda tasca d’investigació, que ha aconseguit donar-nos a conèixer 
de quina manera els valencians es van enfrontar, durant els segles xVii i xViii, a la mort del seu rei i a la 
canonització dels seus sants, i la manera en què van construir altars i mausoleus, van esculpir retrats i 
al·legories, o van pintar laberints i jeroglífics per a exaltar un poder, civil o religiós, que marcava cadascun 
dels moviments de les seues vides. A través de 400 imatges minuciosament buscades pels autors i de sis 
estudis monogràfics sobre els diferents aspectes de la Festa, el lector podrà tornar a viure una època en 
què l’art va impregnar cadascun dels dies assenyalats del calendari. 

D’esquerra a dreta, Vicent Climent, rector de l’UJI; Rafael Benavent, president del Consell Social, Pablo González i Inmaculada 
Rodríguez, coautors del llibre, i José Luis Breva, vicepresident del Consell Social, durant l’acte de presentació de la publicació.
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Per a això hem comptat amb l’entusiasta col·laboració i dedicació dels professors d’Història de l’Art de 
la nostra Universitat i autors d’aquest llibre: 

 - Víctor Mínguez Cornelles

 - Pablo González Tornel

 - Inmaculada Rodríguez Moya,

i també amb el curós bon gust i afecte que ha posat en aquesta publicació i totes les anteriors Carme 
Pinyana, editora del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat. 

A tots ells el Consell Social mostra el seu agraïment.
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D’esquerra a dreta, Rafael Benavent, president del Consell Social, Carme Pinyana, editora del Servei de Publicacions, 
Inmaculada Rodríguez i Pablo González, coautors del llibre, i Vicent Climent, rector.
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Premis i pressupostos van centrar la cobertura informativa del Consell 
Social de l'UJI durant 2010

El Consell Social de la Universitat Jaume I va tenir l’any 2010 una important presència als mitjans 
de comunicació, principalment de caràcter local. Entre les notícies sobre el Consell Social de què 
es van fer ressò els periòdics cal destacar les relatives als premis convocats anualment per aquesta 
institució, així com les referents a temes pressupostaris i a la implantació al campus castellonenc 
de Ciències de la Salut. El procés electoral que va viure en 2010 la Universitat també va tenir el 
seu reflex als mitjans. 

Les primeres notícies publicades l’any 2010 per la premsa castellonenca feien referència a 
l’informe favorable per part del Consell Social als plans d’estudis dels nous graus de Medicina 
i Infermeria. El periòdic Mediterráneo avançava aquesta informació l’1 de març, el mateix dia 
en què els membres del Consell Social informaven favorablement sobre els plans d’estudis, i 
d’aquesta manera donaven un pas fonamental per a la implantació de Ciències de la Salut en 
l’UJI. Tant en Mediterráneo com en Levante de Castelló, en les edicions del 2 de març figurava 
la sessió del Consell Social que permetia remetre els plans d’estudis per a la seua aprovació per 
part de l’ANECA.

La posada en marxa de l’àrea de Ciències de la Salut tornava a centrar l’atenció mediàtica 
al maig, amb motiu de l’aprovació per part del Consell Social de la memòria del projecte de la 
futura Facultat de Ciències de la Salut. En aquesta ocasió era el periòdic Levante de Castelló el 
que recollia la informació en una àmplia notícia publicada el 19 de maig.

Els pressupostos van ser un altre dels temes presents al llarg de 2010 en la premsa. Així, el 
25 d’abril el periòdic Mediterráneo recollia l’aprovació per part del Consell Social de l’exercici 
econòmic de la Universitat i de les seues entitats dependents. Ja en el mes de novembre, 
Las Provincias i Levante de Castelló publicaven l’aprovació per part d’aquest organisme de la 
modificació pressupostària de la Universitat, entre altres temes tractats en aquesta mateixa sessió. 
A finals d’any, el 19 de desembre, tant Mediterráneo com Las Provicias recollien l’aprovació 
per part del Consell Social dels pressupostos de l’UJI per a 2011, que s’incrementaven un 10% 
respecte als de 2010.

Però van ser els premis del Consell Social els que van sumar un nombre més gran de notícies 
en la premsa escrita, i s’han consolidat com uns guardons de referència en l’àmbit castellonenc. 
El 30 d’abril, el periòdic Mediterráneo anunciava la convocatòria del III Premi a la Iniciativa 
Emprenedora i el XII Premi d’Investigació del Consell Social, convocatòria de la qual es feia ressò 
Levante de Castelló pocs dies més tard, el 2 de maig. El 27 de juny, Mediterráneo recordava la 
convocatòria dirigida a emprenedors.

El 5 de desembre, en la pràctica totalitat de la premsa castellonenca apareixia el nom dels 
premiats pel Consell Social. D’aquesta manera, els lectors de Mediterráneo, Las Provincias i Levante 
de Castelló van poder llegir aquell dia que el Premi a la Trajectòria Investigadora havia recaigut 
en el catedràtic de Química Física, Juan Manuel Andrés Bort, mentre que el Premi d’Excel·lència 
Docent havia reconegut el treball de les professores Beatriz Campos, de Matemàtica Aplicada, 
i María Calzada, de Traducció i Comunicació. Pel que fa al premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, els guardonats en aquesta ocasió van ser Jacobo Avariento i Ángel López. 

L’any 2010 el Consell Social no va ser aliè a l’activitat electoral que va viure el campus 
castellonenc amb motiu de les eleccions a Rectorat i Claustre celebrades el 20 de maig. 
Prèviament, en plena campanya electoral, Levante de Castelló i Mediterráneo publicaven el 16 de 
maig les principals conclusions de la reunió mantinguda per l’aleshores candidat a rector, Vicent 
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Climent, amb els responsables del Consell Social, en la qual es va destacar la importància d’establir 
una relació més fluida entre la Universitat i el sector empresarial i potenciar la transferència de 
coneixement. Els canvis en el Rectorat i Claustre van representar, així mateix, una renovació 
dels representants d’aquests organismes en el Consell Social, canvis que recollia el periòdic 
Mediterráneo en l’edició del 23 de novembre. 


