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L’any 2011 serà recordat amb gran satisfacció per la Universitat i per la societat de Castelló, en veure 
complida una aspiració molt demandada per tots els sectors de la província. Aquest curs acadèmic 2011/12 
han començat a impartir-se a la nostra Universitat les noves titulacions de grau en Medicina i Infermeria. El 
Consell Social ha contribuït a fer realitat la implantació d’aquests estudis i ha recollit així el sentir general 
dels castellonencs i castellonenques.

Per a avançar en la implantació dels estudis de l’Àrea de Ciències de la Salut i amb l’objectiu de 
la iniciació dels graus en el curs acadèmic 2011/12, es va constituir una Comissió Mixta Conselleria 
d’Educació – UJI que ha tingut com a peculiaritat que en la seua composició s’ha integrat, junt amb el 
vicerector d’Infraestructures, Andrés Marzal, la vicerectora d’Economia, M. Ángeles Fernández, i el gerent, 
Antonio Montañana, al secretari del Consell Social, José Muñoz. Durant l’any s’han celebrat diverses 
reunions en la Conselleria d’Educació, amb el director general d’Universitat i Estudis Superiors, Jesús 
Marí, el cap d’Àrea, Josep García, la cap del Servei Pressupostari, M. Carmen Escrivá, i la cap del Servei 
Acadèmic, Blanca Nebot.

Fruit de tot això, i molt especialment gràcies al treball, interès i bon fer del director general 
d’Universitat, s’ha instrumentant un procediment, amb participació de l’Institut Valencià de Finances i 
el Banc Europeu d’Inversions, per a iniciar amb solvència els graus de Medicina i Infermeria, així com 
progressar en les infraestructures necessàries, tant docents com materials. Va quedar formalitzat el passat 
dia 24 de març mitjançant un protocol firmat entre el conseller d’Educació i el rector de la Universitat, amb 
l’assistència dels membres de la Comissió Mixta.

Vull fer un reconeixement explícit al treball desenvolupat per Jesús Marí, director general d’Universitat 
i Estudis Superiors i Jorge Vela, director de l’Institut Valencià de Finances, gràcies a l’esforç del qual ha 
arribat a bon port un finançament especial per a possibilitar els estudis de l’àrea de Ciències de la Salut, la 
implantació dels quals ha sigut possible.

PreSentació del PreSident



6 PreSentació del PreSident

La proposta conjunta de les cinc universitats públiques valencianes, mitjançant el Projecte Campus 
d’Excel·lència Hàbitat 5U, sobre l’hàbitat i el territori, un tema rellevant per al context economic-social de 
la Comunitat Valenciana i de la província de Castelló, que implica el teixit empresarial ceràmic i del sector 
immobiliari, i que és transcendent per a la vertebració del territori, va ser abonada per la Generalitat 
Valenciana en un acte celebrat el dia 1 de juliol i presentada a la convocatòria Campus d’Excel·lència 
Internacional 2011 del Ministeri d’Educació.

Resolta la convocatòria el Projecte Campus Hàbitat 5U ha obtingut la qualificació Campus d’Excel·lència 
Internacional CEI - 2011, a causa del seu alt potencial per a aconseguir el nivell d’excel·lència internacional, 
una vegada portats a la pràctica, i constituir un referent en l’àmbit internacional al final del programa.

La Universitat Jaume I conscient de la gravetat que comporta la situació econòmica i la seua influència 
en les limitacions de la despesa pública, ha revisat el Pla Economic-Financer de Reequilibri a tres anys, per al 
període 2012-2014, a fi d’aconseguir en aquest termini un equilibri en els comptes de la Universitat. Aquest 
Pla i el Pressupost per a l’any 2012 contenen les previsions necessàries i adequades als ajustos econòmics que 
la situació requereix. Ambdós van ser aprovats pel Consell Social, i vull destacar el treball ben fet i l’esforç 
que està realitzant el rector i el seu equip de govern perquè l’adequació imposada per la crisi econòmica siga 
eficaç i es desenvolupe sense minva en la qualitat de prestació de serveis.

En l’acte acadèmic celebrat amb motiu de la Festa de la Universitat, en el XX Aniversari de la seua 
creació, es va procedir al lliurament del II 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 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 i a Beatriz Campos Sancho, professora titular d’Universitat de 
l’Àrea de Matemàtiques Aplicades, del Departament de Matemàtiques, 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 tercera edició 
en Jacobo Avariento Gimeno, estudiant d’últim curs d’Enginyeria Informàtica, i 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 
S.L., 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. 

L’entrega del XII Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, va 
recaure en Juan Manuel Andrés Bort, catedràtic de Química Física de la Universitat Jaume I de Castelló, per 
la seua brillant trajectòria investigadora en què conflueixen la Química, la Física, la Biologia i la Ciència dels 
Materials.

Així mateix es van resoldre els premis del Consell Social corresponents a l’any 2011: III Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, en virtut de l’addenda al conveni subscrit entre la Universitat Jaume I 
i la Conselleria d’Educació; IV Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XIII Premi d’Investigació – 
Trajectòria Investigadora.

Finalment, vull deixar constància del meu agraïment a tots els consellers pel bon treball que realitzen, 
la seua dedicació i el seu esforç, ja que així contribueixen al creixement de la Universitat Jaume I, com a 
model d’excel·lència que redunde 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

MeMbres 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. alfonSo Bataller viCent

deSiGnat Per l'aJuntament de caStelló

Sr. Javier Moliner GarGallo

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

Sr. laureà PuiG Querol

UGT
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: Sr. rAfAEl MONtErO GOMIS

Vocals: Sr. rAfAEl CErdá fErrEr

 Sr. AlfONSO BAtAllEr VICENt

 Sr. JuAN luIS GÓMEz COlOMEr

 Sr. ANtONIO MONtAñANA rIErA

 Sr. SEBAStIáN PlA COlOMINA

 Sr. JOSé SOS GArCíA

 Sr. ENrIquE VICEdO MAdrONA

Secretari: Sr. JOSé MuñOz CAStIllO

COMISSIÓ d'ASSuMPtES uNIVErSItArIS:

President per delegació: Sr. JOSé luIS BrEVA fErrEr

Vocals: Sr. PABlO BAIGOrrI GArCíA

 SrA. ENCArNA BArrAGáN BrItO

 Sr. MANuEl GONzálEz CudIllEIrO

 Sr. MIGuEl áNGEl MulEt tAlÓ

 SrA. MAríA VICtOrIA PEtIt lAVAll

 Sr. luIS PrAdES PErONA

 Sr. SErGIO tOlEdO llOrENS

Secretari: Sr. JOSé MuñOz CAStIllO
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de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals de l’exercici 2010 de la Societat 
Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL.

A la vista del document «Memòria pimes. 
Exercici 2010», de la societat l’Àgora Universitària 
SL, i sense perjudici del que estableixen respecte 
d’això la legislació mercantil o una altra a la qual 
les dites entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
d’allò que estableix l’article 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Publiques Valencianes, 
conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2010 
de la societat l’Àgora Universitària SL.

A la vista del document «Comptes anuals 
abreujats de l’exercici anual, acabat el 31 de 
desembre de 2010, junt amb l’informe d’auditoria 
independent de la Fundació Isonomia i sense 
perjudici del que estableixen respecte d’això la 
legislació mercantil o una altra a la qual les dites 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò 
que estableix l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 

AprovAció, si escAu, dels comptes AnuAls de les 
entitAts dependents de lA universitAt

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals 2010», de la Fundació Universitat-
Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló, 
que s’adjunta amb aquesta acta, i sense perjudici 
del que estableixen respecte d’això la legislació 
mercantil o una altra a la qual les dites entitats 
puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que 
estableix l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals 2010 de la Fundació Universitat-Empresa 
de la Universitat Jaume I.

A la vista del document «Comptes anuals i 
informe de gestió. Exercici 2010», de la societat 
Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL, i sense perjudici del que 
estableixen respecte d’això la legislació mercantil 
o una altra a la qual les dites entitats puguen 
estar sotmeses i en virtut d’allò que estableix 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 

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

Ple nº 39, de 15 d'Abril de 2011
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de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2010 de la Fundació Isonomia.

A la vista del document «Comptes anuals. 
Exercici 2010», de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana, Fundació General de la Universitat 
Jaume I, i sense perjudici del que estableix respecte 
d’això per la legislació mercantil o una altra a la 
qual les dites entitats puguen estar sotmeses 
i en virtut d’allò que estableix l’article 3.g) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
valencianes, conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 
2010 de la Fundació de la Comunitat Valenciana, 
Fundació General de la Universitat Jaume I.

A la vista del document «Comptes anuals. Exercici 
2010», de la Fundació Germà Colón Doménech, i 
sense perjudici del que estableix respecte d’això la 
legislació mercantil o una altra a la qual les dites 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que 
estableix l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, conforme amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell acorda, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals de l’exercici 2010 de la Fundació 
Germà Colón Doménech.

AprovAció, si escAu, dels comptes AnuAls de lA 
universitAt

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 3.e) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell acorda, per 
unanimitat, aprovar els comptes corresponents a 
l’exercici 2010 de la Universitat Jaume I de Castelló.

informe de fiscAlitzAció de lA universitAt JAume i 
corresponent A l’Any 2009, 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 2009.

incentius Al pdi, sistemA Autonòmic 2010

Conforme amb la proposta del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat i de la 
Comissió Econòmica, tenint en compte el que 
disposa l’article 40.2 a) del Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell, pel que s’aproven els Estatuts 
de la Universitat Jaume I, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda:

Primer:
L’assignació singular individual de complements 

retributius a les persones sol·licitants, d’acord amb 
els mèrits estimats i notificats individualitzadament 
a cadadascuna d’elles, amb l’informe previ de 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.

revisió i ActuAlitzAció del plA economicofinAncer de 
reequilibri per Al període 2010-2013

Tenint en compte l’exposició del vicepresident, la 
documentació aportada amb la proposta del rector, 
l’acord del Consell de Govern de data 11 d’abril, 
conforme amb l’acord de la Comissió Econòmica, 
i en virtut del que disposa l’article 3.b) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda l’aprovació de 
la revisió i actualització del Pla Economic-Financer 
de Reequilibri a tres anys, 2010-2013.

modificAcions pressupostàries

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
del Consell i la proposta de la Comissió Econòmica 
en sessió celebrada el dia d’avui, el Ple acorda, per 
unanimitat, aprovar la modificació pressupostària 
número 25, conforme el que 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.
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AutoritzAció, si escAu, de lA propostA perquè lA 
universitAt pAsse A formAr pArt de l’AssociAció 
d’universitAts Amb titulAcions de ciències de lA 
informAció i de lA comunicAció (Atic)

Tenint en compte l’informe del vicerector de 
Prospectiva, Dinamització i Relacions Institucionals, 
la documentació aportada, i l’aprovació de la 
proposta pel Consell de Govern, celebrat el dia 11 
d’abril de 2011, així com el que estableix l’article 
45.36 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats 
per Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del 
que disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, el Ple, per 
unanimitat, acorda autoritzar la incorporació de 
la Universitat Jaume I a l’Associació d’Universitats 
amb Titulacions de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació (ATIC).

informe fAvorAble, si escAu, sobre les modificAcions de 
plAns d’estudis dels grAus en enginyeriA de l’edificAció, 
estudis Anglesos, infermeriA, turisme, dret, relAcions 
lAborAls i recursos HumAns, i màsters en ciències de lA 
infermeriA, en gestió i promoció del desenvolupAment 
locAl, i en màrqueting i investigAció de mercAts

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
del Consell, la documentació aportada, l’aprovació 
del Consell de Govern, celebrat amb data de 24 de 
març de 2011, i de conformitat amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
informar favorablement les modificacions dels 
plans d’estudis dels títols de grau i màsters que es 
detallen:

1. Grau en Enginyeria de l’Edificació

2. Grau en Estudis Anglesos

3. Grau en Infermeria

4. Grau en Turisme

5. Grau en Dret

6. Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

7. Màster en Ciències de la Infermeria

8. Màster en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local

9. Màster en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

designAció de representAnts sociAls per A lA comissió 
mixtA universitAt-societAt corresponent Al grAu de 
ciències de l’ActivitAt físicA i l’esport

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
del Consell Social, i en virtut del que disposen la 
Normativa sobre la creació de plans d’estudis 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, i conforme 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda designar representants socials 
per a la Comissió Mixta Universitat-Societat del 
Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
segons el detall següent:

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Representant social-1 Juan Rallo Lucena

Representant social-2 Juan Luis Llop Molés

Representant social-3 José Daniel Molés Gimeno

estudis propis i cursos d’especiAlitzAció per Al curs 
2011-2012.

El Consell Social pren coneixement dels 
màsters propis i cursos d’especialització per al 
curs acadèmic 2011-2012, aprovats pel Consell 
de Govern de 24 de març de 2011.

AprovAció, si escAu, de lA memòriA del consell 
sociAl corresponent A l’Any 2010.

Tenint en compte l’informe del secretari del 
Consell Social, el Ple aprova, per unanimitat, 
la Memòria del Consell Social corresponent 
a l’any 2010 i acorda procedir a la publicació 
d’aquesta. La Memòria conté la presentació, a 
càrrec del president, composició del Consell 
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Social, composició de les comissions, acords i 
assumptes tractats pel Consell Social durant l’any 
2010, dictàmens de les comissions informatives al 
llarg de 2010, reunions de consells i comissions, 
informes sobre l’auditoria de l’exercici 2009, 
premis del Consell Social, assistència a actes i 
reunions externes, Llibre institucional, i el Consell 
Social en premsa durant l’any 2010.

AprovAció, si escAu, de les bAses dels premis del 
consell sociAl

El vicepresident del Consell,  proposa al 
Ple l’aprovació de les bases del XIII «Premi 
d’Investigació Consell Social. Trajectòria 
Investigadora», així com les de la IV edició 
del «Premi del Consell Social a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil» incloent-hi la 
corresponent convocatòria, en la forma que a 
continuació es transcriu. 

Vistes les competències del Consell Social 
conforme es detalla:

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

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

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

3. Aprovar les bases del XIII «Premi d’Investigació 
Consell Social. Trajectòria Investigadora», 
dotat amb 6.000 euros i diploma, d’acord amb 
la proposta.

4. Aprovar les bases del III «Premi del Consell 
Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil», 
dotat amb 6.000 euros i diploma, d’acord amb 
la proposta.

llibre institucionAl

El president del Consell Social pren la paraula 
per a proposar als consellers que, a causa de la 
conveniència i oportunitat de la reducció de 
despeses per la greu crisi econòmica, el Consell 
Social suspenga, enguany, la publicació del Llibre 
Institucional que ha promocionat durant els últims 
quatre anys. Va assenyalar que, en els temps de 
crisi, sempre hi ha possibilitat d’introduir mesures 
d’estalvi per a reduir despeses i aquesta en seria 
una d’elles.

Va comentar que la proposta té caràcter 
temporal, per la qual cosa el canvi de rumb de 
l’economia i la iniciació de la recuperació que tots 
desitgem, serà suficient per a reconsiderar i alçar 
esta suspensió, si el Consell així ho entén.

El Ple, per unanimitat, així ho acorda.
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AprovAció, si escAu, de lA propostA A lA generAlitAt 
de l’operAció d’endeutAment per A lA implAntAció dels 
grAus de medicinA i infermeriA

Tenint en compte l’informe del President 
del Consell Social, el Protocol subscrit el dia 24 
de març del 2011 entre la Universitat Jaume I i 
la Conselleria d’Educació per a l’impuls de la 
implantació dels Ensenyaments Universitaris de 
Medicina i Infermeria, de la branca de Ciències 

de la Salut, a partir del curs 2011/12, l’acord 
adoptat pel Consell de Govern en sessió de 
13 de maig de 2011, i en virtut del que disposa 
l’article 3.n), de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda proposar 
als òrgans competents de la Generalitat, l’operació 
d’endeutament per a la implantació dels graus de 
Medicina i Infermeria.

Ple extraordinari nº 40, de 13 de maig de 2011

informe i AprovAció, si escAu, del plA estrAtègic de 
l’uJi, 2014

Tenint en compte l’acord de 13 de maig de 2011 
del Consell de Govern i el debat hagut, i en virtut 
del que disposa l’article 3.d) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda aprovar 
el Pla Estratègic UJI, 2014.

propostA de lA generAlitAt i de l’institut vAlencià de 
finAnces de subscriure un contrActe de novAció dels 
contrActes de finAnçAment firmAts entre el bAnc 
europeu d’inversions i les universitAts públiques 
de lA comunitAt vAlenciAnA en els Anys 1997 i 
2000 per Al finAnçAment del plA d’inversions en 
infrAestructures de les universitAts

Tenint en compte l’informe del President 
del Consell Social, i la comunicació de l’Institut 
Valencià de Finances, de 28 de juny de 2011, i la del 
director general d’Universitat, Estudis Superiors i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, de 30 de 
juny de 2011, conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica i en virtut del que disposa 
l’art. 3.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, acorda donar la seua conformitat a 

Ple nº 41, de 18 de juliol de 2011

la novació parcial dels contractes de finançament 
firmats entre el Banc Europeu d’Inversions i la 
Universitat Jaume I en els anys 1997 i 2000 per al 
finançament del Pla d’inversió en infraestructures 
de les universitats, en els termes que figuren en els 
contractes de novació remesos, i que han de ser 
aprovats pel Consell de Govern, per a la posterior 
firma i remissió d’aquests a l’Institut Valencià de 
Finances.

AutoritzAció A l’òrgAn competent per Al servei 
permAnent de pAs i ocupAció temporAl de l’escomesA 
de gAs per A l’edifici del pArc científic, lA titulAr del 
quAl és l’empresA tissAt, sA

Conforme a la proposta de la Comissió 
Econòmica, segons el que disposa l’article 3.s) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, i article 149.2 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, 
de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat, 
i tenint en compte l’aprovació adoptada pel 
Consell de Govern, en sessió núm. 12, de data 
30 de juny, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, autoritzar a l’òrgan competent per al 
servei permanent de pas i ocupació temporal de 
l’escomesa de gas per a edifici del Parc Científic, 
del qual és titular l’empresa Tissat, SA.
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Departament Total
assignades

Administració d’Empreses i Màrqueting 1

Ciències Agràries i del Medi Natural 1

Ciències de la Comunicació 1

Dret del Treball, SS i Eclesiàstic de 
l’Estat

1

Dret Privat 1

Dret Públic 1

Economia 1

Educació 1

Estudis Anglesos 2

Filologia i Cultures Europees 1

Filosofia i Sociologia 1

Finances i Comptabilitat 1

Física 1

Història, Geografia i Art 1

Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny 4

Enginyeria i Ciències dels Computadors 2

Enginyeria Mecànica i Construcció 4

Enginyeria Química 1

Llenguatges i Sistemes Informàtics 1

Matemàtiques 1

Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia 4

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia 1

Química Física i Analítica 3

Química Inorgànica i Orgànica 4

Traducció i Comunicació 5

TOTAL 45

designAció, si escAu, de dos representAnts sociAls 
per A formAr pArt de lA comissió mixtA universitAt-
societAt del grAu en ciències de l’ActivitAt físicA i 
de l’esport

En virtut del que disposa la Normativa sobre 
la creació de plans d’estudis i l’art. 4.d) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, i conforme a la proposta de la 

modificAcions pressupostàries i estAt d’execució 
del pressupost

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

El Ple es dóna per informat de l ’estat 
d’execució del pressupost a l’efecte del que 
disposa l’article 3.b) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat , de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes.

AprovAció, si escAu, de lA normAtivA de les normes 
de permAnènciA i progrés per Als ensenyAments 
universitAris oficiAls de grAu i màster

Tenint en compte l ’acord del Consel l 
de Govern, adoptat en sessió núm. 11 de 
13/05/2011 i l’informe emès pel Consell de 
Coordinació Universitària, el dia 14 de juliol de 
2011, conforme a la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’art. 4c) 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 
la Normativa de permanència i progrés per als 
ensenyaments universitaris oficials de grau i 
màster de la Universitat Jaume I.

AprovAció, si escAu, de lA distribució, entre els 
depArtAments, de les 45 beques-col·lAborAció, 
AssignAdes A lA universitAt JAume i per Al curs 
AcAdèmic 2011/12

En virtut del que disposa l’article 12 de 
l’Ordre EDU/1868/2011, de 29 de juny, per 
la qual es convoquen beques de col·laboració 
d’estudiantat en departaments universitaris 
per al curs acadèmic 2011/12, i conforme a 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-col · laboració per al curs 2011/12, 
segons el quadre següent:
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d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
informar favorablement les modificacions dels 
plans d’estudi dels títols de grau i màsters de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials que es 
detallen:

•	 Grau en Estudis Anglesos

•	 Grau en Traducció i Interpretació

•	 Màster Universitari en Llengua Anglesa per 
al Comerç Internacional (English Language 
for International Trade, ELIT)

•	 Màster Universitari en Investigació Aplicada 
en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

informe de l’ofertA de cursos de formAció contínuA 
i formAció específicA per Al curs 2011/12

El Consell Social pren coneixement dels 
màsters propis i cursos d’especialització per al 
curs acadèmic 2011/12, aprovats pel Consell de 
Govern de 13 de maig de 2011.

informe i AprovAció, si escAu, de lA propostA perquè 
lA universitAt forme pArt de l’AssociAció de centres 
universitAris de relAcions lAborAls i ciències del 
trebAll (curlyct)

Segons l’aprovació de la proposta pel Consell 
de Govern, celebrat el dia 13 de maig de 2011, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts 
de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que 
disposa l’art. 4.l) 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 autoritzar la incorporació de 
la Universitat Jaume I a l’Associació de Centres 
Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del 
Treball (CURLYCT).

Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, designar dos 
nous representants socials per a la Comissió 
Mixta Universitat-Societat del Grau de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport, que queda amb la 
composició que es detalla:

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Representant social-1 Juan Rallo Lucena
Representant social-2 Juan Luis Llop Molés
Representant social-3 José Daniel Molés Gimeno
Representant social-4 Andrés Juan Vera Llorens
Representant social-5 María Carmen García Gil

informe fAvorAble, si escAu, de les modificAcions 
dels plAns d’estudi de lA fcJe

Atesa l’aprovació del Consell de Govern, celebrat 
amb data 30 de juny de 2011, i de conformitat 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, i en virtut del que disposa l’article 
8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda informar favorablement 
les modificacions dels planes d’estudi dels títols 
de Grau de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques que es detallen:

•	 Grau en Dret; Grau en Turisme; Grau en 
Relacions Laborals i Recursos Humans; 
Grau en Administració d’Empreses; Grau en 
Economia; Grau en Finances i Comptabilitat.

•	 Grau en Administració d’Empreses; Grau en 
Economia; Grau en Finances i Comptabilitat.

•	 Grau en Administració d’Empreses.

•	 Grau en Finances i Comptabilitat.

•	 Grau en Criminologia i Seguretat.

informe fAvorAble, si escAu, de les modificAcions 
dels plAns d’estudi de lA fcHs

En virtut de l’aprovació del Consell de Govern, 
celebrat amb data 13 de maig de 2011, i de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
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informe de lA sindicAturA de greuges

Vist l’informe de la Sindicatura, corresponent 
al curs 2009/10, la documentació aportada, i 
en virtut del que disposa 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.

informe sobre lA modificAció de lA rlt del pdi

Segons el que disposa l’art. 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda prendre coneixement de la modificació 
de llocs de treball del PDI, que va ser aprovada 
pel Consell de Govern, en sessió número 12, del 
dia 30 de juny de 2011.

informe i AutoritzAció, si escAu, de lA propostA perquè 
lA universitAt forme pArt de l’AssociAció ibèricA 
d’estudis de trAducció i interpretAció (Aieti)

Conforme l’aprovació de la proposta pel 
Consell de Govern, celebrat el dia 30 de juny de 
2011, així com el que estableix l’art. 45.36 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per 
Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del 
que disposa l’art. 4.l) 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 autoritzar la incorporació 
de la Universitat Jaume I a l’Associació Ibèrica 
d’Estudis de Traducció i Interpretació (AIETI).

informe i AutoritzAció, si escAu, de lA propostA 
perquè lA universitAt forme pArt de l’europeAn legAl 
interpreters And trAnslAtors AssociAtion (eulitA)

Tenint en compte l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern, celebrat el dia 30 de juny 
de 2011, així com el que estableix l’art. 45.36 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats 
per Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut 
del que disposa l’art. 4.l) 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 autoritzar la incorporació 
de la Universitat Jaume I a l’Associació European 
Legal Interpreters and Translators Association 
(EULITA).

informe i AutoritzAció, si escAu, de lA propostA 
perquè lA universitAt forme pArt de l’AssociAció 
europeA de fAcultAts de dret (elfA)

Vista l’aprovació de la proposta pel Consell 
de Govern, celebrat el dia 13 de maig de 2011, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts 
de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que 
disposa l’art. 4.l) 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 autoritzar la incorporació de 
la Universitat Jaume I a l’Associació Europea de 
Facultats de Dret (ELFA).
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presA de possessió de vocAl sociAl del consell 
sociAl designAt per l’excm. AJuntAment de cAstelló

El secretari del Consell Social, Sr. José Muñoz 
Castillo, llegeix l’Ordre 13/2011, de 20 de 
setembre, de la Conselleria d’Educació, Formació 
i Ocupació, per la qual es nomena vocal del 
Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló 
el Sr. Alfonso Bataller Vicent en substitució del Sr. 
Alberto Fabra Part.

A continuació, el representant dels interessos 
socials designat pel Ple de l’Ajuntament de 
Castelló, Sr. Alfonso Bataller Vicent, jura el seu 
càrrec i queda formalitzada la presa de possessió 
del referit vocal.

nomenAment d’un vocAl per A lA comissió econòmicA 
del consell sociAl

El president del Consell Social, Sr. Rafael 
Benavent, exposa que ha sigut designat per 
l’Ajuntament de Castelló com a representant dels 
interessos socials l’alcalde Sr. Alfonso Bataller 
Vicent, que ha pres possessió com a vocal del 
Consell, substituint el Sr. Alberto Fabra Part, que 
ha sigut nomenat Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana. Per aquest motiu proposa 
al Ple que siga designat vocal de la Comissió 
Econòmica. El Ple, per unanimitat, mostra la seua 
conformitat. El Sr. Bataller accepta la designació 
per a formar part de la Comissió Econòmica.

premi A l’excel·lènciA docent

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat i en virtut 
del que disposa l’article 4.x de la Llei 2/2003 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
aprovar les bases i la baremació de candidatures 
de la III edició del Premi a l’Excel·lència Docent 
Universitària corresponent al curs acadèmic 
2010/11. 

informe fAvorAble, si escAu, per A lA creAció de 
l’institut universitAri de dret del trAnsport

D’acord amb la proposta del Consell de 
Govern en sessió número 13 del dia 28 de juliol 
de 2011 i tenint en compte la documentació 
aportada, el règim Economic-Financer i les 
fonts de finançament, la utilització de recursos 
i de personal que conté, així com la justificació 
cientificotècnica i interès social i d’acord amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
informar favorablement la creació de l’Institut 
Universitari de Dret del Transport, segons el 
que disposa l’article 8.2 redactat d’acord amb 
la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats.

informe fAvorAble, si escAu, del plA d’estudis del 
grAu en disseny i desenvolupAment de videoJocs i 
sistemes interActius

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’aprovació del Consell de Govern celebrat el 28 de 
setembre de 2011 i de conformitat amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris i en virtut 
del que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda informar favorablement el pla 

Plen nº 42, de 10 d’octubre de 2011 

Presa de possessió d’Alfonso Bataller Vicent.
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d’estudis del grau en Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs i Sistemes Interactius.

informe fAvorAble, si escAu, de lA modificAció no 
substAnciAl del plA d’estudis del grAu en psicologiA.

Tenint en compte l’informe del vicepresident,  
la documentació aportada, l’aprovació del Consell 
de Govern celebrat el 28 de setembre de 2011 i 
de conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement les modificacions del pla d’estudis 
del grau de Psicologia.

presA de coneixement de lA modificAció del conveni, 
subscrit el 16 de mAig de 2008 entre lA conselleriA 
d’educAció i lA universitAt JAume i per Al finAnçAment 
de despeses corrents i d’inversió

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
del Consell Social i considerant l’acord adoptat per 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement 
de la modificació de Conveni subscrit el 26 de 
maig de 2008 entre la Conselleria d’Educació i la 
Universitat Jaume I per al finançament de despeses 
corrents i d’inversió en els termes que figuren en la 
documentació aportada, i que ha de ser aprovada 
pel Consell de Govern per a la seua posterior firma 
i tramesa a la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació.

informe d’AuditoriA de lA intervenció generAl de lA 
generAlitAt vAlenciAnA dels comptes AnuAls de l’uJi 
corresponents A l’exercici 2010

El Ple, per unanimitat, queda assabentat de 
l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2010, 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.

modificAcions pressupostàries i estAt d’execució del 
pressupost A 30 de setembre de 2011

El Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries detallades.

El Ple queda informat de l'estat de execució 
del pressupost, tant en ingressos con en despeses, 
des de l'1 de juliol de 2011 fins al 30 de setembre 
de 2011, l’efecte del que disposa l’article 3.b de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes.
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AutoritzAció, si escAu, A l’òrgAn competent per A lA 
disposició de béns de domini públic per A les línies 
subterrànies d’energiA elèctricA i per A l’AutoritzAció 
d’Accés i explotAció del centre de seccionAment 
d’iberdrolA i de les línies que l’AbAsteixen

Segons el que disposa l’article 3.s de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, i article 
149.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, 
aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, 
del Consell de la Generalitat, i tenint en compte 
l’aprovació adoptada pel Consell de Govern 

en sessió núm. 15, de data 4 de novembre, el 
Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
autoritzar a l’òrgan competent per a la disposició 
de béns de domini públic, mitjançant una 
concessió demanial d’ús privatiu per a les línies 
subterrànies d’energia elèctrica, i una concessió 
administrativa d’ocupació privativa de béns de 
domini públic per al Centre de Transformació 
i Seccionament Independent, a l ’empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A.U., 
o empresa successora, perfeccionant el text de la 
documentació aportada per a més claredat.

Ple extraordinari nº 43, de 4 de novembre de 2011 

Ple nº 44, de 14 de novembre de 2011 

presA de possessió de vocAls sociAls del consell 
sociAl

El secretari del Consell Social, Sr. José Muñoz 
Castillo, llegeix l’Ordre 17/2011, de 24 d’octubre, 
de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 
per la qual es nomena vocal del Consell Social 
de la Universitat Jaume I de Castelló el Sr. Laureà 
Puig Querol en substitució de la Sra. Consol Valls 
Gregori.

El conseller representant dels interessos socials 
designat per les organitzacions més representatives 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, Sr. Laureà 
Puig Querol, pren possessió de la vocalia.

El secretari del Consell Social, Sr. José 
Muñoz Castillo, llegeix l’Ordre 28/2011, de 8 de 
novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació 
i Ocupació, per la qual es nomena vocal del 
Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló 
el Sr. Javier Moliner Gargallo, en substitució del Sr. 
Miguel Ángel Mulet Taló.

El conseller representant dels interessos socials 
designat per la Diputació Provincial de Castelló, Sr. 
Javier Moliner Gargallo, pren possessió de la vocalia.

Formalitzada la presa de possessió dels 
referits vocals del Consell Social de la Universitat 
Jaume I en representació dels interessos socials, 
s’incorporen al Ple.Presa de possessió de Laureà Puig Querol.

Presa de possessió de Javier Moliner Gargallo.
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Manuel González Cudilleiro en el Consell 
Valencià d’Universitats i Formació Superior.

presA de coneixement sobre l’inici dels plAns d’estudis 
del màster universitAri en procurAdoriA i del màster 
universitAri en AdvocAciA

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell 
Social ,  per unanimitat ,  acorda prendre 
coneixement de l’inici de l’elaboració dels plans 
d’estudis del màster universitari en Procuradoria 
i del màster universitari en Advocacia.

informe fAvorAble, si escAu, sobre el plA d’estudis del 
grAu en gestió i AdministrAció públicA (gAp)

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’aprovació del Consell de Govern amb data 
28 de setembre de 2011 i de conformitat 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris i en virtut del que disposa l’article 
8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement el pla d’estudis del grau en Gestió 
i Administració Pública.

criteris bàsics per A l’elAborAció del pressupost del 
consell sociAl per A l’exercici 2012

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social pren 
coneixement dels cr i ter is bàsics per a 
l ’elaboració del pressupost de l’exercici 
2012 del Consell Social, determinant la seua 
elaboració d’acord amb l’avanç del 8 de 
novembre de 2011 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 la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes.

criteris bàsics per A l’elAborAció del pressupost de lA 
universitAt per A l’exercici 2012

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 2012 de la Universitat Jaume I en els 
termes establits en l’article 3.a de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

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.

renovAció o designAció de dos representAnts del 
consell sociAl com A membres del consell vAlencià 
d’universitAts i de formAció superior

D’acord amb la proposta del president i 
en virtut del que disposa l’article 25.f de la Llei 
4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de 
coordinació del Sistema Universitari Valencià, 
els vocals socials assistents al Ple acorden, per 
unanimitat, renovar la representació del Consell 
Social del Sr. Rafael Montero Gomis i del Sr. 
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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

El Ple del Consell pren coneixement de les 
propostes de pressupost per a l’exercici 2012 de 
les entitats següents: L’Àgora Universitària, SL; Parc 
Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat 
Jaume I, SL; Fundació Isonomia de la Comunitat 
Valenciana; Fundació General de la Universitat 
Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana; 
Fundació Germà Colón Doménech, Fundació de 
la Comunitat Valenciana i Fundació Universitat 
Jaume I – Empresa, complint les disposicions de 
l’art. 3.c) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes.

reducció 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 
disposa l’article 9.2 de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, i l’article 
9.c) del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell, per unanimitat, aprova la reducció de 
la indemnització per assistència a reunions dels 
membres del Consell Social representants dels 
interessos socials.

plA econòmic finAncer de reequilibri de lA universitAt 
JAume i per A l’exercici 2012-2014

Conforme amb l ’acord de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’art. 3.b) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda l’aprovació de la revisió del Pla 
Econòmic-Financer de Reequilibri per al període 
2012-2014.

Ple nº 45, de 19 de desembre de 2011 

AprovAció, si escAu, del pressupost de lA universitAt 
JAume i per A l’exercici 2012

Conforme amb l ’acord de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’art. 3.b) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda l’aprovació del Pressupost 2012 de la 
Universitat Jaume I, integrat per la memòria, taules, 
bases d’execució del pressupost 2012, criteris 
i tarifes de cessió d’espais físics, equipament i 
realització de cursos de l’UJI per a l’any 2012, i 
annexos que contenen les plantilles de PDI i PAS.

incentius A l A quAlitAt del professor At i el 
reconeixement de lA lAbor del pdi.

El Ple del Consell Social de l’UJI, per unanimitat, 
acorda:

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

informe sobre l’exercici de control intern en 
lA gestió econòmicA de lA universitAt JAume i, 
corresponent Al 2010

El Ple del Consell, conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, pren coneixement 
de l’informe del Servei de Control Intern 
corresponent a l’exercici 2010, en compliment de 
les disposicions de l’article 3.i) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, i 
article 40.2 dels Estatuts de la Universitat, aprovats 
per Decret 116/2010, de 27 d’agost.
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informe fAvorAble, si escAu, de lA modificAció 
dels plAns d’estudi següents: grAu en enginyeriA 
informàticA, grAu en enginyeriA d’edificAció i grAu 
en mAtemàticA computAcionAl

De conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement les modificacions dels plans 
d’estudis: grau en Enginyeria Informàtica, grau 
en Enginyeria d’Edificació i grau en Matemàtica 
Computacional, sense perjuí de la denominació 
que resulte del grau en Enginyeria de l’Edificació 
com a conseqüència de l’execució de la sentència 
dictada.

informe fAvorAble, si escAu, sobre les memòries del 
màster en AdvocAciA i del màster en procurA

Conforme amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement les memòries dels màsters en 
Advocacia i en Procura.

plA AnuAl d’ActuAcions del consell sociAl

Conforme amb la proposta formulada, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’art. 14 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, modificat per la Llei 4/2007 de 12 
d’abril, el Ple, per unanimitat, aprova el Pla anual 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2012.

informe de lA modificAció de lA relAció de llocs de 
trebAll del personAl docent i investigAdor

Segons el que disposa l’art. 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda prendre coneixement de les modificacions 
de llocs de treball del PDI, que van ser aprovades 
pel Consell de Govern en sessions número 13, de 
data 28 de juliol; número 16 de 28 de novembre; 
i número 17 de 16 de desembre de 2011.

informe de lA modificAció de lA relAció de llocs de 
trebAll del personAl d’AdministrAció i serveis

De conformitat amb el que disposa l’art. 3.f) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell Social aprova, per 
unanimitat, la modificació de la relació de llocs 
de treball del personal d’administració i serveis, 
conforme a l’acord adoptat pel Consell de Govern 
en sessió núm. 16 de data 28 de novembre de 2011.

informe AnuAl de lA sindicAturA de greuges

Segons  l ’ in forme de la  S ind icatura , 
corresponent al curs 2010/11, la documentació 
aportada, i en virtut del que disposa 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.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la seua sessió núm. 33, celebrada el 15 d’abril 
de 2011, per a tractar l’ordre del dia que a continuació es relaciona i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior núm. 32, celebrada el 17 de desembre 
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.

4. Proposta d’aprovació, si escau, de la proposta de la Generalitat de l’operació d’endeutament per a 
la implantació dels Graus de Medicina i Infermeria.

5. Proposta de presa de coneixement de l’informe de Fiscalització de la Universitat Jaume I corresponent 
a l’any 2009, elaborat per la Sindicatura de Comptes.

6. Proposta d’incentius PDI sistema autonòmic 2010.

7. Proposta de revisió i actualització del Pla Econòmic Financer de Reequilibri per al període 2010-2013.

8. Modificacions pressupostàries.

9. Precs i preguntes

El dia 18 de juliol de 2011, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la seua sessió 
núm. 34, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la reunió anterior núm. 33, del 15 d’abril de 2011.

2. Proposta de la Generalitat i de l’Institut Valencià de Finances de subscriure un Contracte de 
Novació dels Contractes de Finançament firmat entre el Banc Europeu d’Inversions i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana en els anys 1997 i 2000 per al finançament del Pla d’Inversió 
en Infraestructures de les Universitats.

3. Proposta d’autorització a l’òrgan competent per al servei permanent de pas i ocupació temporal de 
la connexió de gas per a l’edifici del Parc Científic, el titular del qual és l’empresa TISSAT, S.A.

4. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost.

5. Precs i preguntes

El dia 10 d’octubre de 2011, la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió núm. 35, per a 
tractar l’ordre del dia que a continuació es detalla i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la reunió anterior núm. 34, celebrada el 18 de juliol 
de 2011.

2. Proposta de presa de coneixement de modificació del conveni, subscrit el 16 de maig de 2008, 
entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I, per al finançament de despeses corrents 
i d’inversió.

3. Proposta de presa de coneixement de l’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, dels comptes anuals de l’UJI, corresponent a l’exercici 2010.

4. Modificacions pressupostàries i estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2011.

5. Precs i preguntes.
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Així mateix, el dia 14 de novembre de 2011, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en 
sessió núm. 36, per a tractar l’ordre del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 35, celebrada el 10 d’octubre de 2011.
2. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social 

per a l’exercici 2012.
3. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 

per a l’exercici 2012.
4. Modificacions pressupostàries.
5. Precs i preguntes.

El dia 19 de desembre de 2011, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 37, 
per a tractar l’ordre del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 36, celebrada el 14 de novembre de 2011.
2. Presa de coneixement sobre la proposta de pressupost anual de les entitats dependents de la 

Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària.
3. Proposta de reducció de la indemnització per assistència a reunions dels membres del Consell Social 

representants dels interessos socials.
4. Pla econòmic financer de reequilibri per al període 2012-2014.
5. Proposta d’aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2012.
6. Modificacions pressupostàries.
7. Incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la labor del PDI.
8. Informe sobre l’exercici del Control Intern en la gestió econòmica de la Universitat Jaume I, 

corresponent a l’any 2010.
9. Precs i preguntes.
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Comissió d’Assumptes Universitaris

El dia 15 d’abril de 2011, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la seua 
sessió núm. 25, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 24, celebrada el 17 de desembre de 2011.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre les modificacions dels plans d’estudis dels graus en 
Enginyeria de l’Edificació, Estudis Anglesos, Infermeria, Turisme, Dret, Relacions Laborals i Recursos 
Humans i màsters en Ciències de la Infermeria, en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, i 
en Màrqueting i Investigació de Mercats.

3. Proposta de designació de representants socials per a la Comissió Mixta Universitat-Societat 
corresponent al grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

4. Estudis propis i cursos d’especialització per al curs 2011/12.

5. Precs i preguntes.

El dia 18 de juliol de 2011, en sessió núm. 26, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que es relaciona i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 25, celebrada el 15 d’abril de 2011.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la normativa de les Normes de Permanència i Progrés per als 
ensenyaments universitaris oficials de grau i màster. 

3. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 45 beques-
col·laboració, assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2011/12.

4. Proposta de designació, si escau, de dos representants socials per a formar part de la Comissió Mixta 
Universitat-Societat del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

5. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions dels plans d’estudi de la FCJE.

6. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions dels plans d’estudi de la FCHS.

7. Proposta d’informe de l’oferta de cursos de formació contínua i formació específica per al curs 2011/12.

8. Precs i preguntes.

Amb data 10 d’octubre de 2011, en sessió núm. 27 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que a continuació es relaciona i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 26, celebrada el 18 de juliol de 2011.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, per a la creació de l’Institut Universitari de Dret del Transport.

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

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació no substancial del Pla d’Estudis del grau 
en Psicologia.

5. Precs i preguntes.

Així mateix el dia 14 de novembre de 2011, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris en sessió núm. 28, per a tractar l’ordre del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 27, celebrada el 10 d’octubre de 2011.

2. Proposta de presa de coneixement sobre l’inici dels plans d’estudi dels màsters universitaris en 
Procura i en Advocacia.
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3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre el pla d’estudis del grau en Gestió i Administració 
Pública.

4. Precs i preguntes.

El dia 19 de desembre de 2011, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir en 
sessió núm. 29, per a tractar l’ordre del dia següent i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 28, celebrada el 14 de novembre 
de 2011.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudi següents: grau en 
Enginyeria Informàtica, grau en Enginyeria d’Edificació i grau en Matemàtica Computacional.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre les memòries del màster en Advocacia i del màster en 
Procura.

4. Precs i preguntes.
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Representants designats pel Consell Social
• Consell ValenCià d’UniVersitats 

Sr. Rafael Benavent Adrián   President
Sr. Rafael Montero Gomis  Vicepresident
Sr. Manuel González Cudilleiro Conseller

El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2011 va reunir-se els dies: 6 d’abril i 26 de juliol.

• Consell de GoVern 

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

Les reunions del Consell de Govern de l’any 2011 han sigut:

Núm. 06: 27 de gener Núm. 07: 8 de febrer Núm. 08: 23 de febrer
Núm. 09: 24 de març Núm. 10: 11 d'abril Núm. 11: 13 de maig
Núm. 12: 30 de juny Núm. 13: 28 de juliol Núm. 14: 28 setembre
Núm. 15: 4 de novembre Núm. 16: 28 de noviembre Núm. 17: 19 de desembre

• Comissió de PermanènCia 

Sr. José Muñoz Castillo   Secretari

Aquesta comissió es va reunir, durant l’any 2011:

 Núm. 01:  5 d'octubre  Núm. 02:   3 de novembre

• Comissió de Control de Pla de Pensions 

Sr. Manuel González Cudilleiro Conseller

Aquesta Comissió es va reunir durant l’any 2011 els dies: 4 de febrer; 20 de maig; 22 de juliol i 16 de novembre.

• Comissió d’adjUdiCaCió d’ajUdes soCials 

Sr. José Antonio Herranz Martínez Conseller

La Comissió d’Ajudes Socials durant l’any 2011 es va reunir els dies: 28 de febrer i 16 de juny.

• Consell assessor inserCió Professional 

Sr. Enrique Vicedo Madrona  Conseller

Es van reunir els dies 28 de gener i 16 de juny. 

• mesa neGoCiadora 

 Sr. Enrique Vicedo Madrona   Conseller

Durant l’any 2011 els seus membres es van reunir en les dates següents:

20 de gener  17 de febrer  18 de març  9 de maig         
23 de juny  21 de juliol  22 de setembre 21 de novembre
12 de desembre 
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• ProGrama de formaCió a la Carta

Sr. Enrique Vicedo Madrona   Conseller

• Consell de QUalitat de l’Uji

Sr. Enrique Vicedo Madrona  Conseller
Sr. Manuel González Cudilleiro Conseller

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

Sr. Rafael Benavent Adrián   President
Sr. José Muñoz Castillo   Secretari

La Comissió Executiva es va reunir els dies 15 de març i el 23 de novembre.

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

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

El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 14 d’abril i el 19 de desembre.

• ParC CientífiC

Sr. Rafael Benavent Adrián   President

El Consell d’Administració del Parc Científic es va reunir els dies 14 de març i 21 de novembre. 

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

Sr. José Luis Breva Ferrer  Vicepresident

• Comissió mixta UniVersitat Conselleria estUdis de mediCina

Sr. José Muñoz Castillo   Secretari

• mesa de ContraCtaCió

Sr. Rafael Benavent Adrián  President

Es va reunir els dies: 13, 21 i 22 de juliol per a l’Expedient OC/1/10 – Construcció i posterior explotació 
d’allotjaments universitaris.

El President, els Vicepresidents, Vocals representats d’interessos socials i representants acadèmics 
del Consell Social són Patrons Nats de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa.
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El Consell Social, en la seua reunió del dia 10 d’octubre de 2011, va tindre coneixement, segons les 
competències que li atribueix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, de l’informe d’auditoria de  comptes anuals i d’auditoria operativa, 
realitzat per la Intervenció de la Generalitat Valenciana, a través de DELOITTE, S.L., en l’exercici 2010, 
contemplant els comptes anuals de la Universitat Jaume I, que comprenen el balanç a 31 de desembre 
de 2010, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici anual acabat en la dita data. Els òrgans de govern de la Universitat són 
responsables de la formulació dels comptes anuals de la Universitat. La nostra responsabilitat és expressar 
una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord 
amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigents a Espanya, que requereix 
l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i 
l’avaluació de si la seua presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades 
estan d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.

En l’informe d’auditoria operativa s’han auditat els comptes anuals de la Universitat Jaume I, que 
comprenen el balanç a 31 de desembre de 2010, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en la dita data, la formulació 
de la qual és responsabilitat dels òrgans de govern de la Universitat.
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LLIURAMENT DE PREMIS ANY 2010

El dia 25 de febrer de 2011, es va celebrar la Festa del XX Aniversari de la Creació de la Universitat 
Jaume I. Durant l’acte oficial es va procedir a l’entrega per part del senyor Rafael Benavent, del II Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, del III Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 
i del XII Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora.

L’acte va estar presidit per Vicent Climent, rector; Rafael Benavent, president del Consell Social; M. 
Amparo Camarero, secretària autonòmica d’Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana; Alberto 
Fabra, alcalde de l’Ajuntament de Castelló; Jesús Rodríguez, rector de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx; Antonio Barba, vicerector d’Investigació i Postgrau; Pilar García, vicerectora d’Estudiants, Ocupació 
i Innovació Educativa; i Maria Victòria Petit, secretària general de l’UJI.

Després de la lectura per part del secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de la Resolució del 
president del Consell Social del II Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, es va procedir a l’entrega 
dels premis a:

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, titular d’Universitat del Departament de Matemàtiques, de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

María Calzada i Beatriz Campos, després de rebre el Premi a l’Excel·lència Docent Universitària.

José Muñoz llegint les actes 
de concessió dels premis.

Components de la taula presidencial.
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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 III Edició en Jacobo Avariento Gimeno, estudiant d’últim curs d’Enginyeria 
Informàtica, i Ángel López Doménech, enginyer en Informàtica i estudiant del màster en Sistemes Intel·ligents, 
ambdós a la Universitat Jaume I, “pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada en l’empresa 
Sofistic Telematic Security S.L., 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 Sr. José Muñoz va llegir a continuació de l’acta de concessió del XII Premi d’Investigació – Trajectòria 
Investigadora del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, al Dr. Juan Manuel Andrés Bort, catedràtic 
de Química Física de la Universitat Jaume I de Castelló, per “la seua brillant trajectòria investigadora en què 
conflueixen la Química, la Física, la Biologia i la Ciència dels Materials, pel nombre de projectes d’investigació 
desenvolupats i per haver sabut compaginar els estudis teòrics amb els experimentals, la consecució de 
nombrosos contractes d’investigació i col·laboracions amb empreses i institucions, la seua dedicació a la formació 
d’investigadors, així com 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”.

Ángel López i Jacobo Avariento, després de rebre  el Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

Juan Manuel Andrés Bort, després de rebre el Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora.
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Premiats i premiades de l’any 2010, amb el president del Consell Social i el rector.
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CONVOCATÒRIA PREMIS 2011

Premi d’investigació consell social "trajectòria investigadora"

El Consell Social de la Universitat Jaume I, amb el propòsit de fomentar la investigació universitària en 
general i, especialment, en aquesta Universitat, acorda convocar la XIII 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, durant la seua carrera.

2. Les candidatures, per duplicat, es poden 
presentar pels departaments o, com a mínim, 
deu professors o professores de la Universitat 
Jaume I, mitjançant escrit dirigit al Consell 
Social acompanyat per una breu memòria en 
la qual es consignen els mèrits relacionats amb 
la trajectòria científica i investigadora, i tenint 
en compte que es valora molt especialment: 

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

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

c) Les aportacions i recursos obtinguts.

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

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

3. El premi té una dotació de SIS MIL euros i un 
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 pot ser 
inferior a 120 pàgines ni superior a 200, amb un grandària de lletra Times New Roman 12 punts amb 
interlineat senzill per a la seua publicació, en el qual s’arrepleguen els aspectes més excel·lents de la 
trajectòria investigadora premiada, a fi de divulgar-lo i difondre’l adequadament.

6. El termini d’admissió de candidatures queda tancat el dia 14 d’octubre de 2011 a les 12 hores, i s’han 
de presentar a la seu del Consell Social, a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al campus del Riu Sec.
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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; el vicerector d’Investigació i 
Postgrau, 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 és el del Consell Social.

El Jurat pot 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 seua decisió 
és inapel·lable, sense perjuí d’allò que s’ha establit per la legislació vigent.

Castelló de la Plana, 15 d’abril de 2011
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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 del seu estudiantat, acorda convocar la IV Edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil.

Les bases d’aquest premi són les següents:

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

2. El premi es dota amb 6.000 €.

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 de les candidatures en 
l’execució del projecte.

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

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

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

- Exposició de la iniciativa empresarial.

- Forma jurídica de l’empresa.

- Dades més significatius sobre infraestructures, recursos humans, producció i situació 
economicofinancera, nombre de clients, balanços i comptes de resultats.

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

S’ha d’acreditar la condició d’estudiant o estudianta o d’haver-se titulat a 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 
de les candidatures de l’alumnat o persones titulades.
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6. La sol·licitud i memòria, per duplicat, s’han de presentar en la Secretaria del Consell Social, situada a 
la seu del Consell Social, a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al campus del Riu Sec. La sol·licitud 
ha d’incloure les dades i contingudes que especifica la guia que serà facilitada per la Secretaria del 
Consell Social. El termini de presentació finalitza a les 12 hores del dia 14 d’octubre de 2011.

7. El resultat del concurs s’ha de donar 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; els dos 
vicepresidents del Consell Social de la Universitat Jaume I; el vicerector d’Investigació i Postgrau; 
el vocal del Consell Social designat per la Conselleria d’Indústria, el president de la Confederació 
d’Empresaris de Castelló. El secretari del Jurat és el del Consell Social. El Jurat ha de valorar la iniciativa 
empresarial, la seua implantació real i les seues dades econòmiques, així com el grau de titularitat 
i participació de les persones candidates i pot demanar l’opinió d’assessors externs o interns que 
crega oportú.

9. El Jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. La seua decisió 
és inapel·lable, sense perjuí d’allò que s’ha establit per la legislació vigent.

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

Castelló de la Plana, 15 d’abril de 2011
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Premi a l'excel·lència docent universitària

El Consell Social de la Universitat Jaume I, 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 III Edició del Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària.

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

I. PERSONES DESTINATÀRIES

Professorat universitari, de qualsevol categoria i 
antiguitat, que compte amb una relació estable 
amb la Universitat Jaume I tant funcionarial, laboral 
com 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 alts resultats en les enquestes 
docents. Les persones candidates que en el procés 
d’avaluació de la seua activitat docent mitjançant 
les enquestes de l’alumnat no hagen obtingut una 
puntuació global superior a 4,5 punts en el curs 
acadèmic 2010/11, no seran baremades. 

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

d) Utilitzar normalment TIC en la docència.

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

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) han de referir-se als últims cinc anys acadèmics, en tant que la resta de 
criteris ho són al curs acadèmic 2010/11 exclusivament.
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III. CANDIDATURES

Les possibles persones destinatàries dels premis han de ser proposades per:

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

b) El Jurat, que està facultat per a designar els candidats i candidates que constituïsquen un exemple o 
referència en la labor docent universitària.

Sense perjuí d’això poden presentar-se les persones interessades, mitjançant sol·licitud presentada a 
la seu del Consell Social, a l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 hores del dia 17 de 
novembre de 2011.

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 o professora obté la mateixa 
puntuació, el Jurat de selecció pot tindre en compte altres mèrits addicionals.

No poden presentar-se ni proposar-se candidats o candidates que hagen obtingut aquest guardó en 
edicions anteriors.

IV. PREMIS

Es convoquen dos premis corresponents al curs acadèmic 2010/11.

Cada premi té una dotació de 3.000€ per professor o professora premiats i un diploma de reconeixement, 
el lliurament formal dels quals es du a terme en l’acte institucional de l’aniversari de la Universitat Jaume I.

V. JURAT

a) El Jurat està compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I; un representant 
de la Secretaria Autonòmica d’Educació; 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 és 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, ha de baremar les candidatures 
i remetre al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què consten els criteris i la baremació 
realitzada, acompanyant la proposta de concessió dels premis.

En les actes del Jurat s’ha de deixar constància d’un breu currículum 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 ha de comunicar a les persones premiades la Resolució adoptada, 
sense perjuí de fer-la pública pels mitjans que considere oportuns.

Castelló de la Plana, 10 d’octubre de 2011
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RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2011 

El dia 24 d’octubre de 2011 es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les seues dues 
modalitats: XIII Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I  - Trajectòria Investigadora i del IV 
Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

Premi d’Investigació - Trajectòria Investigadora

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

“Concedir ex aequo el XIII Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, als doctors Celestino Suárez Burguet, 
catedràtic d’Economia Aplicada, i Juan Bisquert Mascarell, catedràtic de Física Aplicada, ambdós de la 
Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats.

Celestino Suárez Burguet ha participat en tretze projectes de I+D finançats en convocatòries públiques, 
ha publicat quaranta-cinc documents tecnicocientífics i altres publicacions, ha participat en contractes 
de I+D d’especial rellevància amb empreses i administracions, ha efectuat estades en importants centres 
estrangers, ha presentat contribucions a un important nombre de congressos nacionals i internacionals 
i ha sigut director de l’Institut d’Economia Internacional.

Juan Bisquert Mascarell dirigeix el grup d’investigació de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, 
ha desenvolupat projectes d’investigació i programes d’excel·lència, incloent quatre del Pla Nacional 
d’Investigació, projectes d’investigació europeus i projectes de cooperació internacional com a 
coordinador de la Xarxa CYTEC de Nanoenergia i coordinador del projecte del Programa Nacional 
d’Internacionalització de la I+D per a la cooperació Espanya-Japó en Nanotecnologies per a l’Energia. 
També és coordinador de contractes d’investigació amb la indústria i ha promogut l’organització de 
conferències internacionals”.

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil     

Després d’una anàlisi àmplia i debat sobre totes les candidatures, el Jurat, per unanimitat, acorda:

“Concedir el IV Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb sis mil euros 
i diploma, a Laura Monfort Colomer i M. Isabel Marcilla Córdoba, psicòlogues eixides de la Universitat 
Jaume I, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada en l’empresa Psicosaludcreativa 
CB, per la posada en marxa d’un programa d’intervenció sobre envelliment creatiu, destinat a persones 
majors dels pobles de l’interior de la província de Castelló, amb l’objectiu de portar recursos per a 
previndre malalties i millorar la qualitat de vida de les persones durant el seu procés d’envelliment, amb 
la dotació a les persones participants d’estratègies per a una adaptació més fluida als canvis inherents 
a l’envelliment, i la promoció d’un estil de vida saludable i actiu i un augment de l’autonomia de les 
persones.

Premi a l’Excel·lència Docent Universitària

El Jurat de Selecció, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2011, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta III Edició dels Premis 
a l’Excel·lència Docent Universitària, va acordar per unanimitat, formular les propostes corresponents.

Tenint en compte l’addenda al conveni de col·laboració citat i conforme amb les referides propostes, 
i en virtut de les disposicions de 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
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VA RESOLDRE: 

Concedir els Premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2010/11, dotats amb 3.000€ cadascun 
i diploma de reconeixement, als professors següents:

Jesús Lancis Sáez, catedràtic d’Universitat del Departament de Física de l’Escola Superior de Tecnologia 
i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I.

Joan Andrés Traver Martí, professor titular d’Universitat del Departament d’Educació, de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

D’acord amb la base IV, cada premi té una dotació de 3.000 € i un diploma de reconeixement, i el 
lliurament d’aquests s’efectuarà el dia 24 de febrer de 2012 en el transcurs de l’acte oficial de la Festa de 
la Universitat Jaume I.

PremiS del conSell Social
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El dia 17 de gener de 2011 els presidents dels Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes 
es van reunir amb el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, reunió en la qual va participar 
el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, per a tractar sobre les relacions entre el sistema públic 
universitari valencià i les empreses, i a l’efecte d’oferir una informació detallada i actualitzada dels últims 
deu anys, es va acordar preparar un document denominat “Universitat-Societat més prop 2000/2010”, que 
serà elaborat pels secretaris dels Consells Socials Valencians, després de demanar informació als serveis 
i departaments de cadascuna de les seues Universitats, en coordinació amb la Conselleria d’Educació.

El dia 26 de gener de 2011 va tindre lloc la cerimònia de col·locació de la primera pedra de l’edifici 
Walhalla ubicat al Parc Científic de la Universitat Jaume I. El projecte Walhalla, desenvolupat per Tissat, és 
un centre de procés de dades d’altes prestacions guardonat com el més innovador d’Europa de grandària 
mitjana, en els Datacentre Dynamics Awards 2010 que es va celebrar a Londres.

Van presidir l’acte Paula Sánchez de León, consellera de Justícia i Administracions Públiques, Alberto Fabra, 
alcalde de Castelló, Manuel Escuín, director general i conseller delegat de Tissat, Rafael Cervera, director 
d’Operacions de Tissat, i Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I.

En representació del Consell Social va assistir José Muñoz, secretari del Consell.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Presidents dels Consells Socials conversant amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació.

Intervenció del conseller delegat de Tissat. Intervenció de la consellera de Justícia i Adm. Públiques.
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El dia 3 de febrer de 2011 es va celebrar l’acte d’inauguració del II Congrés Virtual Castelló 2020. L’acte 
va estar presidit per Vicent Climent, rector de l’UJI, Alberto Fabra, alcalde de Castelló, Antonio Lorenzo, 
subdelegat del Govern a Castelló, José Luis Valencia, president del periòdic Mediterráneo i Rafael López 
Lita, comissionat del rector per a la promoció de les relacions universitat-empresa de l’UJI.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

José Luis Valencia, Alberto Fabra, Vicent Climent, Antonio Lorenzo i Rafael López.

Components de la taula redona.

Aquest II Congrés Castelló 2020 comença amb l’objectiu de llançar projectes concrets capaços 
d’aconseguir que la província isca reforçada de la greu crisi que estem patint. 

El dia 14 de febrer de 2011 el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a la 3a sessió del II 
Congrés Virtual Castelló 2020, titulada "Dinamització Construcció", en la qual van intervindre Alfredo Sanz 
Corma, president del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació; Fermín 
Renau, president de l’Associació Provincial d’Empreses de la Construcció de Castelló (APECC); Ángel 
Pitarch Roig, representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana i professor titular 
d’Escola Universitària en Construccions Arquitectòniques de la Universitat Jaume I; Francisco Nomdedéu 
Maristany, representant del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Castelló – COAPI. 
Va actuar com a moderadora Teresa Carmen Gallego Navarro, professora titular d’Escola Universitària en 
Construccions, de la Universitat Jaume I.
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El dia 22 de febrer, Rafael Benavent, president del Consell Social, va assistir a la Sessió Necrològica en 
memòria de l’Il·lm. Sr. Dr. Jesús Calderón Gómez, que va ser membre del Consell de Participació Social 
de l’UJI, organitzada per l’il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província de Castelló.

El dia 25 de febrer es va celebrar, al Paranimf de la Universitat, l’acte institucional del XX Aniversari de 
la Universitat Jaume I. En el transcurs d’aquest es van lliurar els premis del Consell Social corresponents 
a l’any 2010.

Cal destacar en aquest acte el lliurament de la Medalla de la Universitat Jaume I als vicepresidents del 
Consell Social Rafael Montero Gomis i José Luis Breva Ferrer. Així mateix es va fer entrega de la Medalla 
de la Universitat a la Fundació Caixa Castelló Bancaixa, per la seua col·laboració amb l’UJI durant aquests 
vint anys.

Moment quan el rector imposa la Medalla a Rafael Montero i  José Luis Breva.

Antonio J. Tirado, president de la Fundació Caixa Castelló - Bancaixa, quan rep la Medalla concedida a l’entitat.
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A més es va procedir a:
1. Homenatjar el professorat i personal d’administració i serveis jubilats durant l’any 2010.
2. Homenatjar els diferents col·lectius de la Universitat: alumnat, personal d’administració i serveis i 

personal docent i investigador.
3. Lliurar els premis extraordinaris de final de carrera del curs 2009/10.
4. Lliurar del Premi de Reconeixement als Projectes d’Adaptació i Convergència Europea.
5. Concedir els premis del Consell Social: II Premi a l’Excel·lència Docent Universitària; III Premi a la 

Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XII Premi d’Investigació a la Trajectòria Investigadora.

A l’acte van assistir el secretari, José Muñoz, i els vocals Pablo Baigorri, Rafael Cerdá, Alfonso Ferrada, 
Manuel González, Juan José Monzonís, Enrique Vicedo, Constantino Calero, Encarna Barragán, Consol 
Valls, Sergio Toledo, així com  Salvador Martí i José Roca, vocals del Jurat dels premis del Consell Social. 

   José Luis Breva, Vicent Climent, Rafael Montero, Rafael Benavent i Antonio J. Tirado.

Components de la presidència de l’acte amb totes les persones premiades.
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El dia 11 de març, José Muñoz, secretari del Consell Social va assistir a la inauguració de l’exposició de 
pintura del vocal del Consell Luis Prades.

El dia 22 de març, José Muñoz va assistir en representació del president del Consell Social, Rafael 
Benavent, a l’acte de presentació del Llibre Verd d’Accions Estratègiques de la província de Castelló, 
efectuada per Juan Manuel Bádenas, director general de l’AVAP de la Conselleria d’Educació. 

El dia 25 de març, el president i el secretari del Consell Social, Rafael Benavent i José Muñoz, 
respectivament, van assistir a la inauguració de l’aeroport de Castelló, que va estar presidida pel president 
de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i el president de la Diputació Provincial de Castelló, Carlos 
Fabra. 

El dia 8 d’abril, el vicepresident, José Luis Breva, va assistir en representació del president del Consell 
Social, Rafael Benavent, a la inauguració del VIII Congrés Interanual de Joves Emprenedors EADE Consultoria.

El dia 14 d’abril, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a la inauguració de la Fira de Formació i 
Ocupació de Castelló (Fira Future), celebrada a l’Àgora de la Universitat Jaume I, organitzada per l’Ajuntament 
de Castelló i l’UJI. Aquesta Fira reuneix institucions i empreses privades, s’ofereixen llocs de treball i 
s’ofereixen ponències sobre com trobar treball.

El dia 28 d’abril va tindre lloc la reunió del Jurat Principal del Certamen Empresa de l’Any de Mediterráneo 
per a adjudicar els premis i la posterior gala, en la qual es van lliurar d’aquests.

A la reunió del Jurat Principal va assistir Rafael Benavent, president del Consell Social, per formar part 
de la mateixa, i a la gala va assistir, a més, el secretari del Consell Social, José Muñoz, que forma part del 
Jurat Tècnic. La gala va estar presidida pel vicepresident primer del Consell, Vicente Rambla.

El dia 10 de maig Rafael Benavent va assistir junt amb el secretari, José Muñoz, a la presentació, del llibre 
Josep Climent i Avinent (Castelló de la Plana 1706-1781). Bisbe de Barcelona, editat per l’UJI i la Diputació 
Provincial, i que va tindre lloc a la Fira del Llibre de Castelló. El bisbe Climent és un símbol per la seua 
importància històrica i social per a totes les comarques castellonenques pel seu compromís amb la justícia 
social, la pau, la llibertat i l’educació.

Els autors del llibre amb el president del Consell Social i el rector.
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El dia 16 de maig es va celebrar la clausura del II Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, a la sala de premsa 
de Rectorat. L’acte va estar presidit pel rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, acompanyat per 
l’alcalde de Castelló, Alberto Fabra, el director del periòdic Mediterráneo, José Luis Valencia, el comissionat 
del rector per a la promoció de les relacions universitat-empresa, Rafael López Lita, i el director del Servei 
de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, Francisco Fernández Beltrán. Van assistir Rafael 
Benavent i José Muñoz, president i secretari del Consell Social, respectivament. 

El dia 20 de maig els presidents dels Consells Socials Valencians van mantindre una reunió amb el 
president de la Generalitat per lliurar-li el document denominat Universitat-Societat més prop 2000/2010 
en el qual s’ofereix una informació molt completa sobre l’evolució de les Universitats Valencianes en relació 
amb el teixit productiu durant els últims 10 anys; prestant especial atenció al finançament universitari, als 
mecanismes de transferència de coneixement a l’empresa i a la societat, patents, creació d’empreses, 
formació contínua, parcs científic i tecnològics i inserció laboral dels titulats i titulades universitaris.

El Dr. Escardino impartint la conferència.  El Sr. Mulet recull el guardó a l’Ajuntament i Diputació.

      Els presidents dels Consells Socials lliuren l’Informe al president de la Generalitat.

El dia 26 de maig, la Universitat Jaume I va celebrar un acte de reconeixement als patrocinadors amb 
motiu de la celebració del XX Aniversari.

El Dr. Agustín Escardino Benlloch, director honorífic de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, i Medalla 
d’Or de la Universitat Jaume I, va impartir una conferència que va centrar el discurs en la contribució de les 
universitats al desenvolupament econòmic i social de l’entorn, per a millorar les relacions entre universitats, 
empreses i administracions públiques.
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El rector va expressar que “l’UJI és un motor del nostre territori, un exemple de gestió de la qualitat del 
futur”, i que “el teixit empresarial i les institucions sempre han estat al costat de la Universitat”.

Els guardons als patrocinadors estratègics van ser lliurats pel rector, Vicent Climent, i el president del 
Consell Social, Rafael Benavent. L’Equip de Govern va ser l’encarregat de lliurar el guardó a les empreses 
i institucions patrocinadores.

Autoritats i patrocinadors assistents a l’acte.

Presidència de l’acte. Lliurament de diplomes titulats i titulades sènior.

El dia 26 de maig, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va formar part de la presidència de 
l’acte de clausura del curs acadèmic 2010/11 de la Universitat per a Majors.

Asunción Ventura, professora titular del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I va ser 
l’encarregada d’impartir la lliçó de clausura amb el títol “L’aportació de les comunitats autònomes a la 
construcció d’un nou ordre polític mundial”.
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El dia 13 de juny es va celebrar la reunió anual del Consell Assessor de la Càtedra INCREA, a la qual va 
assistir el president del Consell Social, Rafael Benavent, que forma part d’aquest.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

El dia 17 de juny, el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a una trobada tècnica de 
secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, que es va celebrar a la Universitat 
Politècnica de València, en el qual els participants van tindre oportunitat de conèixer les experiències de 
formació permanent directament relatades pels experts de les millors universitats del món. 

El dia 23 de juny Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, respectivament, del Consell Social, 
van assistir a la presa de possessió del nou conseller d’Educació, Formació i Ocupació, José Císcar Bolufer.

Aquest mateix dia van assistir a la presa de possessió del nou president de l’Excma. Diputació Provincial 
de Castelló, Javier Moliner Gargallo.

El dia 27 de juny el conseller d’Educació, Formació i Ocupació, José Císcar Bolufer va lliurar la renovació 
del Segell d’Or d’Excel·lència 500+ a la Universitat Jaume I, que ja va rebre el Segell d’Excel·lència Europea 
500+ el 2008.

Components del Consell Assessor durant la celebració de la reunió.

Titulats Senior.
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Aquest prestigiós reconeixement és una aposta per l’eficiència en la gestió de recursos públics, recull 
la pràctica totalitat d’àmbits i processos universitaris, i l’atorguen la Fundació Europea per a la Gestió de la 
Qualitat i el Club Excel·lència en Gestió conjuntament amb l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat 
i Acreditació.

A l’acte van assistir el conseller d’Educació, Formació i Ocupació, José Císcar, el rector de l’UJI, Vicent 
Climent, el president del Consell Social, Rafael Benavent, en representació de l’ANECA, Joaquín Membrado, 
l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller i el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, José 
Miguel Saval.

El dia 29 de juny van prendre possessió el nou subsecretari d’universitats Jesús Marí Farinós i els directors 
generals, entre ells el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, José Miguel Saval Pérez, 
persona molt coneguda per aquest Consell Social ja que amb anterioritat era el secretari del Consell 
Social de la Universitat d’Alacant. A l’acte van assistir Rafael Benavent i José Muñoz, president i secretari, 
respectivament, del Consell Social.

El dia 1 de juliol es va celebrar un acte en la Generalitat Valenciana, per a recolçar la proposta conjunta 
de les cinc universitats públiques valencianes, mitjançant el Projecte Campus d’Excel·lència Hàbitat 5U, 
sobre l’Hàbitat i el Territori, un tema rellevant per al context economicosocial de la Comunitat Valenciana 
i de la província de Castelló, que implica al teixit empresarial ceràmic i del sector immobiliari i que és 
transcendent per a la vertebració del territori. El Projecte Campus d’Excel·lència Hàbitat 5U es va presentar 
a la convocatòria Campus d’Excel·lència Internacional 2011 del Ministeri d’Educació.

El rector, Vicent Climent, rep la renovació del Segell 
d’Or d’Excel·lència 500+.

Components de taula presidencial de l’acte.

Els cinc rectors de les universitats públiques valencianes amb el president de la Generalitat i el conseller 
d’Educació, Formació i Ocupació.
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El dia 20 de juliol va prendre possessió Juan Manuel Badenas Carpio, Catedràtic de Dret Civil d’aquesta 
Universitat, i antic director general de l’AVAP, del seu càrrec com a rector de la VIU. El president, Rafael 
Benavent, va assistir a l’acte.

El dia 2 d’agost el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, va realitzar una visita a les 
obres d’adequació de l’edifici de l’ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, per a Ciències 
de la Salut.

aSSiStència a acteS i reunionS externeS

Les autoritats durant el recorregut de les instal·lacions.

Francisco Martínez, José Císcar, Alfonso Bataller, Alberto Fabra, Vicent Climent, Rafael Benavent i Miguel Ángel Mulet.

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el president del Consell Social, Rafael Benavent; el 
vicerector d’Infraestructura i Noves Tecnologies, Andrés Marzal i el vicerector d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat, Francisco López, van rebre les autoritats, entre les quals s’hi trobaven l’alcalde de Castelló, 
Alfonso Bataller; el conseller d’Educació, Formació i Ocupació, José Císcar, el vicepresident de la Diputació 
Provincial de Castelló, Francisco Martínez i el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelló, Miguel 
Ángel Mulet.
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El dia 14 de setembre va tindre lloc en les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat Jaume I, la 
inauguració de l’edifici Walhalla, dirigit i construït per l’empresa Tissat, i que alberga un centre de computació 
d’alta seguretat.

El dia 15 de setembre el president, Rafael Benavent, va assistir a l’acte obertura de curs de la Universitat 
Catòlica Sant Vicent Màrtir de València.

El dia 19 de setembre Alberto Fabra, president de la Generalitat, va inaugurar la seu provisional de 
Ciències de la Salut, a l’edifici d’ampliació d’Humanes, la qual cosa constitueix una gran satisfacció per 
a la Universitat i per a tota la societat de Castelló, en veure complida una aspiració molt demandada per 
tots els sectors de la província. El Consell Social ha contribuït a fer realitat la implantació d’aquests estudis, 
arreplegant així el sentir general dels castellonencs.

Rafael Benavent, president del Consell Social, Vicent Climent, rector, Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana i 
Alfonso Bataller, alcalde de Castelló, després de descobrir la placa d’inauguració.

A continuació va tindre lloc el solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2010/11, de les Universitats 
Valencianes, que va estar presidit pel president de la Generalitat, Alberto Fabra. Formaven part de la 
presidència: el rector de l’UJI, Vicent Climent; el president del Consell Social de l’UJI, Rafael Benavent; 
l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller; el conseller d’Educació, Formació i Ocupació, José Císcar; el rector 
de la Universitat de València, Esteban Morcillo; el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan 
Juliá; el rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez; el rector de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, Jesús Pastor; i la secretària general de l’UJI, M. Victoria Petit.
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La interessant lliçó inaugural d’aquest nou curs va ser impartida per Purificación Escribano, catedràtica 
de Química Inorgànica de la nostra Universitat, amb el títol: “Química – Dona – Societat”.

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

Purificación Escribano durant la seua dissertació de la lliçó inaugural.

Purificación Escribano, persona molt compromesa amb els estudis universitaris castellonencs, que 
va ser directora del Col·legi Universitari de Castelló, va fer una esplèndida vinculació de la química amb 
l’ecologia i la justícia social.

Ens va deixar el 24 de novembre de 2011. Sempre recordarem el missatge de la seua vida i l’exemple 
de la seua docència.
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El dia 20 de setembre, el professor doctor Carlos Belmonte Martínez, catedràtic de Fisiologia de la 
Universitat Miguel Hernández, va impartir la lliçó inaugural dels estudis de grau en Medicina en la Universitat 
Jaume I, davall el títol “Dissenyant avui el metge de demà”. La seua intervenció es va dividir en dues parts 
diferenciades, la primera en relació amb els estudis de medicina i la professió de metge i la segona sobre 
les últimes investigacions sobre el cervell humà. En representació del Consell Social van assistir el conseller 
Manuel González i el secretari, José Muñoz.

Dr. Carlos Belmonte. Impartició de la lliçó inaugural.

Rafael Ballester, José Muñoz, Vicent Climent, Miguel Soler i Salvador Cabedo.

El dia 26 de setembre, el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a l’acte d’obertura de curs de 
la Universitat per a Majors, en representació del president del Consell Social, i va formar part de la presidència.
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Juan Antonio Germán, Rafael Benavent, Carlos Ayats i José Javier Chamorro.

La lliçó inaugural va ser impartida pel professor titular del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiología, Rafael Ballester, amb el títol “Gaudint la sexualitat”.

El dia 30 de setembre, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir al solemne acte 
d’obertura de curs de la Universitat de València.

El dia 26 d’octubre van assistir els cinc presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes a una reunió amb el conseller d’Educació, Formació i Ocupació, en la qual es van tractar 
temes d’interès conjunt i de cara a la programació dels pròxims anys.

El dia 27 d’octubre el president, Rafael Benavent, va assistir al solemne acte de nomenament de doctor 
honoris causa, per la Universitat de València, del Dr. José Baselga, catedràtic de Medicina de l’Harward 
University, cap del Departament d’Oncologia del Massachusets General Hospital i director de l’Institut 
d’Investigació en Oncologia de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón.

El dia 31 d’octubre, els cinc presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes van 
mantindre una reunió amb el rector de la VIU, Juan Manuel Badenas Carpio, en la qual van ser informats 
de les línies d’actuació que està desenvolupant aquesta Universitat, i en la qual es va demanar el suport 
dels Consells Socials per a integrar-la en la xarxa de les Universitats Públiques Valencianes.

Els dies 16 a 18 de novembre es van celebrar en la Universitat Politècnica de València les Jornades 
de presidents i secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, davall el tema “Els 
Consells Socials davant del repte del segle XXI”.

El dijous dia 17 de novembre, en el marc d’aquestes jornades, el president del Consell Social, Rafael 
Benavent, va intervindre com a moderador de la taula redona “Relació universitat-empresa: aspectes 
claus sobre l’empleabilitat dels universitaris, present i futur”, els ponents de la qual van ser: José Javier 
Chamorro Rebollo, director general de CENTUM Solutions, S.L., Juan Antonio Germán Monge, director 
general de Relacions Externes de Mercadona i Carlos Ayats Salt, vicerector d’Ocupació i Acció Social 
de la Universitat Politècnica de València. 
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El president del Consell Social, Rafael Benavent, va posar de manifest, en la seua intervenció, que els 
temes a debatre en la taula redona havien de contribuir, amb les aportacions dels ponents, a identificar 
una problemàtica especialment important en aquests moments de dificultats econòmiques. Recolzant-se 
en un bon nombre de dades, va assenyalar que la taxa de desocupació universitària és sense cap dubte 
excessiva i urgeix un bon diagnòstic per a poder aportar solucions eficaces. I en aquest àmbit, les relacions 
entre la universitat i l’empresa són especialment necessàries, per la qual cosa es fa imprescindible un major 
grau de col·laboració que contribuïsca a una major ocupabilitat dels nostres universitaris i universitàries.



62 el conSell Social en PremSa durant l'any 2011

Presència del Consell Social en mitjans

El Consell Social de la Universitat Jaume I ha comptat amb una destacada presència en els mitjans de 
comunicació durant l’any 2011, la qual cosa ha contribuït a visibilitzar davant de la societat la labor d’aquest 
òrgan. Segons es recull en la revista de premsa elaborada pel Servei de Comunicació i Publicacions de 
l’UJI, les notícies aparegudes en mitjans de comunicació impresos referents al Consell Social han sigut un 
total de 30. En concret, el nombre més elevat de notícies dotze, es van publicar en Mediterráneo, el diari 
de major tirada de la província; set van aparèixer en Levante de Castelló; cinc en El Mundo. Castellón al 
Día; i tres en el diari Las Provincias. Unes altres tres ressenyes de premsa pertanyen a la revista mensual de 
difusió autonòmica Economía 3.

Respecte al contingut de les informacions, els premis d’Investigació i d’Iniciativa Emprenedora Estudiantil 
que convoca anualment el Consell Social de l’UJI han tingut una notable repercussió en els mitjans. En total 
s’han publicat dotze informacions relatives a aquests guardons, i s’ha reflectit des de la convocatòria dels 
premis fins a les informacions sobre les persones premiades. L’aprovació dels pressupostos de la Universitat 
Jaume I per part del Consell Social apareix en un total de set notícies, mentre que l’aprovació del Pla 
estratègic de l’UJI protagonitza dues informacions, i el vistiplau al conveni firmat entre l’UJI i la Generalitat 
Valenciana per a la contenció de les despeses apareix en una ocasió. Així mateix, els programes docents 
a la Universitat aprovats pel Consell Social, entre els quals es troben nous màsters i graus, protagonitzen 
altres dues informacions.  

L’informe elaborat pels Consells Socials de les Universitats Valencianes apareix reflectit en dues informacions 
publicades en els mitjans impresos. La composició del mateix Consell Social, amb la incorporació de 
nous vocals, centra unes altres dues notícies. Pel que fa a la figura del president del Consell Social, Rafael 
Benavent, cal destacar l’aparició en premsa de la reunió que va mantindre en el mes d’octubre amb el 
conseller d’Educació, José Císcar, així com l’extensa entrevista a doble pàgina publicada el 2 de febrer en 
el diari Mediterráneo.


