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L’any 2012 es recordarà com el del començament dels estudis de l’Àrea de Ciències de la Salut a la 
Universitat Jaume I, amb la implantació de la qual s’ha fet realitat un desig general de la societat de Castelló. 

Segons les noves circumstàncies i escenaris econòmics i pressupostaris, es van reprendre les reunions 
de la Comissió Mixta UJI-Generalitat per als estudis de Ciències de la Salut, a la Conselleria d’Educació 
sota la Presidència del director general d’Universitat, José Miguel Saval, en la qual es van reprendre totes 
les qüestions de finançament dels estudis de Medicina i Infermeria, així com dels seus equipaments i 
infraestructura. 

PreSentació del PreSident
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Es va iniciar la construcció del Centre d’Experimentació Animal que constitueix un pas important en la 
dotació de la futura Facultat de Ciències de la Salut, el projecte de la qual va començar a estudiar-se, adequant 
la seua execució a l’evolució econòmica.

Durant l’any 2012, a la nostra Universitat s’ha produït el canvi de gerent, ja que ens ha deixat, per 
jubilació, Antonio Montañana, que ha desenvolupat una molt positiva labor durant catorze anys al capdavant 
dels assumptes comptables i econòmics. Cal destacar que la seua gran professionalitat ha contribuït a oferir 
una gran tranquil·litat al Consell Social, i que ha acreditat una gran honestedat i eficàcia. 

Després de la jubilació d’Antonio Montañana, el rector, Vicent Climent, va mantenir diversos contactes 
de coordinació amb els càrrecs del Consell, i va proposar el vicerector de Campus, Infraestructura i Noves 
Tecnologies, Andrés Marzal Varó, catedràtic d’Universitat, per a ocupar el càrrec de gerent de l’UJI. La seua 
bona gestió en el Vicerectorat, amb encertades decisions en temes importants per a l’economia de la Universitat 
en època de crisi, l’han avalat com a persona adequada per a exercir el càrrec, i el Consell va acordar amb el 
rector el seu  nomenament. 

El Consell Social ha mantingut contactes amb el director general d’Universitat, Estudis Superiors i 
Ciència, José Miguel Saval, i ha estat informat de l’interès de la Generalitat per establir, de comú acord amb 
tot el Sistema Públic Universitari Valencià un Mapa de Titulacions que contemple els graus i màsters davall 
la idea general d’“una única universitat amb cinc campus”, posant de manifest les seues fortaleses i les seues 
dificultats, amb l’objecte d’aconseguir una posició consensuada que permeta fonamentar futures decisions 
administratives.

El Consell Social ha prestat especial atenció a la incidència de la situació econòmica a la Universitat, per 
tal de col·laborar amb el rector i el seu Consell de Direcció perquè l’obligada priorització no supose minva de 
les prestacions de docència i d’investigació, i reduir al màxim els seus impactes negatius. Les reunions del Ple i 
de la Comissió Econòmica han estat orientades a la consecució d’aquests objectius, d’una manera especialment 
rellevant.

És un orgull per a mi assenyalar que l’UJI ha renovat per segona vegada consecutiva el segell d’excel·lència 
en la gestió segons el model EFQM. L’anomenat Segell d’Or d’Excel·lència Europea +500, que va obtenir el 2008 
i va revalidar el 2010 amb la millora de la puntuació obtinguda. En aquesta ocasió, els avaluadors externs han 
destacat la capacitat de la Universitat i del seu Consell de Direcció de seguir amb una política de manteniment 
i estratègia sostinguda al llarg del temps cercant l’excel·lència. També van assenyalar que l’aposta que manté 
l’UJI és molt valorable en uns moments en què donades les dificultats moltes organitzacions deixen els seus 
projectes sense acabar o en segon pla. Aquest reconeixement marca els resultats de les organitzacions, però 
també tota una sèrie d’agents facilitadors com són els processos de lideratge, les aliances, les persones, la 
política i l’estratègia. Així, l’UJI continua amb la seua aposta sabent que així és com pot oferir el millor servei 
a la societat. 

Els consells socials de les universitats públiques valencianes han creat una plataforma d’aproximació a 
l’entorn social i a la realitat empresarial, mitjançant la posada en marxa d’un cicle de taules-debat que analitza 
i posa de manifest el punt de vista dels consells socials en les relacions universitat-societat. La primera es va 
celebrar a la Universitat Politècnica de València, davall el títol “Què demanda el món empresarial al món 
universitari?”, en la qual van participar vocals representants de cada un dels consells socials valencians i amb 
la moderació d’un periodista professional. Per part del Consell Social de la Universitat Jaume I va intervenir 
el conseller Pablo Baigorri, amb el tema “Internacionalització de les empreses. Contribució de la Universitat”.

El Consell Social, després del parèntesi de 2011, per unanimitat, ha cregut oportú reprendre la publicació 
del Llibre Institucional que el Consell ha realitzat durant els últims anys. S’ha triat una publicació que mostre 
la riquesa de l’art rupestre a la província de Castelló, complementada amb investigacions sobre els formes de 
vida i relacions familiars i socials dels nostres avantpassats, amb una explicació resumida en anglès. 

En la celebració de l’acte acadèmic de la Festa de la Universitat, en el XXI aniversari de la seua creació, es 
va procedir a l’entrega del III Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, convocat pel Consell Social, en virtut 
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del conveni subscrit entre la Universitat Jaume I i la Conselleria d’Educació, a Jesús Lancis Sáez, catedràtic 
d’Universitat del Departament de Física de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la 
Universitat Jaume I, i a 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.

També es va fer entrega de la quarta edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, les guanyadores de la qual han sigut Laura Monfort Colomer i a M. Isabel Marcilla Córdoba, 
psicòlogues llicenciades a la Universitat Jaume I, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada 
a 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 prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de les persones durant el seu procés d’envelliment. 
Als participants se’ls proporcionen estratègies per a una adaptació més fluida als canvis inherents a l’envelliment, 
amb la promoció d’un estil de vida saludable i actiu i un augment de l’autonomia de les persones.

Així mateix es van convocar i van concedir els premis del Consell Social corresponents a l’any 2012: IV 
Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, tenint en compte el conveni de col·laboració formalitzat entre 
la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i la Universitat Jaume I; V Premi 
a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XIV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora. L’entrega 
s’efectuarà en la Festa d’Aniversari de creació de la Universitat l’any 2013.

Per a finalitzar desitge, una vegada més, agrair a tots els consellers i conselleres la seua dedicació i 
esforç, amb l’aportació dels seus coneixements i bon fer, a fi de contribuir, junt amb el rector i el seu Equip 
de Govern, que la Universitat Jaume I continue creixent com referent d’excel·lència i a través d’aquesta es 
beneficie 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. andréS Marzal varó

Gerent

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MeMbres Nats:

Sra. inMaCulada fortanet GóMez

Professorat
Sr. enrique PallaréS tortoSa

Estudiantat
Sra.  Mª JoSé Morte ruiz 

PAS

represeNtaNts escollits pel coNsell de GoverN:

noVembre de 2012
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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

 SrA. INMACulAdA fOrtANEt GÓMEz

 Sr. ANdréS MArzAl VArÓ

 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. AlfONSO fErrAdA GÓMEz

 SrA. MAríA VICtOrIA PEtIt lAVAll

 Sr. ENrIquE PAllAréS tOrtOSA

 Sr. luIS PrAdES PErONA

Secretari: Sr. JOSé MuñOz CAStIllO
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3.k) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda aprovar les taxes per a la 
utilització de les instal·lacions esportives de la 
Universitat Jaume I, conforme amb la proposta 
aprovada pel Consell de Govern núm. 19, celebrat 
el dia 26 de gener de 2012.

Informe favorable, sI escau, de la ImplantacIó del 
pla d’estudIs de màster en psIcopedagogIa

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 39 celebrat amb data  22 d’abril 
del 2010, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’art. 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 el pla d’estudis del màster en 
Psicopedagogia.

proposta de nomenament d’un vocal per a la 
comIssIó d’assumptes unIversItarIs

El president va proposar al Ple la designació 
com a vocal de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris el conseller Alfonso Ferrada Gómez.

El Ple, per unanimitat , mostra la seua 
conformitat.

Informe de fIscalItzacIó de la unIversItat Jaume-I, 
corresponent a l’any 2010, elaborat per la 
sIndIcatura de comptes

Tenint en compte l’informe del vicepresident 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 2010.

aprovacIó, sI escau, de les taxes del serveI 
d’esports

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 

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

Ple núm. 46, de 8 de març de 2012
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Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó 
del pla d’estudIs   màster en QuímIca aplIcada I 
farmacològIca

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 13 celebrat amb 
data 28 de juliol de 2011, i de conformitat 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, i en virtut del que disposa l’art. 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 
la modificació del pla d’estudis del màster en 
Química Aplicada i Farmacològica.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó del 
pla d’estudIs del màster unIversItarI  d’estudIs de 
pau, conflIctes I desenrotllament

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 19 celebrat amb 
data 26 de gener de 2012, i de conformitat 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, i en virtut del que disposa l’art.  
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 la modificació del pla d’estudis del 
màster universitari d’Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament. 

Informe favorable, sI escau, de les modIfIcacIons 
dels plans d’estudI de les tItulacIons de grau en 
comunIcacIó audIovIsual, grau en perIodIsme I 
grau en publIcItat I relacIons públIQues

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació del 
Consell de Govern de data 22 de febrer de 2012, 
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 de grau de Comunicació Audiovisual, 
grau en Periodisme i grau en Publicitat i Relacions 
Públiques, sempre que es respecten els drets 
adquirits de l’estudiantat amb l’establiment, si fóra 
necessari, d’un període transitori.

Informe favorable, sI escau, sobre la creacIó de 
l’escola d’anImacIó JuvenIl de l’uJI

Conforme amb la proposta del Consell de 
Govern en sessió número 20 del dia 22 de febrer 
de 2012, i tenint en compte la documentació 
aportada, i conforme amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la creació de l’Escola d’Animació 
Juvenil de l’UJI, segons allò 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. 

aprovacIó, sI escau, de la memòrIa del consell 
socIal corresponent a l’any 2011

Tenint en compte l’informe del secretari del 
Consell Social, el Ple aprova, per unanimitat, 
la Memòria del Consell Social corresponent a 
l’any 2011 i acorda procedir a la seua publicació. 
La Memòria conté la presentació a càrrec del 
president, la composició del Consell Social, la 
composició de les comissions, els assumptes 
tractats pel Consell Social, dictàmens de les 
comissions, reunions de consells i comissions, 
informes sobre l’auditoria de l’exercici 2010, 
premis del Consell Social, assistència a actes, i el 
Consell Social en premsa durant l’any 2011.
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aprovacIó, sI escau, de les bases dels premIs del 
consell socIal per a l’any 2012

En virtut del que disposa l’art. 28.2 del 
Reglament d’Organització i Funcionament del 
Consell Social aprovat per Decret 47/2005, de 4 
de març, del Consell de la Generalitat,  el president 
proposa al Ple l’aprovació de les bases del XIV 
Premi d’Investigació Consell Social, modalitat 

presa de possessIó de la vocal representant del 
professorat, trIada pel consell de govern

El president, Rafael Benavent Adrián, cedeix la 
paraula al secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, que procedeix a llegir a l’Ordre 10/2012, 
de 14 de març, de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació, publicada en el DOCV 
núm. 6744, de data 29 de març de 2012, per la 
qual s’anomena Vocal del Consell Social de la 
Universitat Jaume I, triada pel propi Consell de 
Govern de la Universitat, Inmaculada Fortanet 
Gómez, en representació del personal docent i 
investigador. 

Tot seguit, va cridar la consellera representant 
del Consell de Govern de l’UJI, perquè procedira 
a prendre possessió del seu càrrec, i una vegada 
efectuada, el president del Consell Social, Rafael 
Benavent Adrián, li va donar la benvinguda com a 
nova consellera.

“Trajectòria Investigadora”, així com les de la V 
Edició del Premi del Consell Social a la “Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil” incloent la corresponent 
convocatòria.

Ple núm. 47, de 19 d'abril de 2012 

Presa de possessió d’Inmaculada Fortanet Gómez

aprovacIó, sI escau, dels comptes anuals de les 
entItats dependents de la unIversItat

Tenint en compte el document “Comptes 
anuals 2011”, de la Fundació Universitat Empresa 
de la Universitat Jaume I de Castelló, i sense 
perjudici d’allò que estableix respecte d’això 
per la legislació mercantil o una altra a què les 
esmentades entitats puguen estar sotmeses i en 
virtut d’allò que s’ha establit per l’art. 3.g) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de 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 
2011 de la Fundació Universitat Empresa de la 
Universitat Jaume I.

A la vista del document “Comptes anuals i 
informe de gestió exercici 2011”, de la societat 
Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL, i sense perjudici del que 
estableix respecte d’això per la legislació mercantil 
o una altra a què les esmentades entitats puguen 
estar sotmeses i en virtut d’allò que s’ha establit 
per l’art.  3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de 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 2011 de la Societat Parc 
Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat 
Jaume I, SL.

A la vista del document “Memòria pimes 
exercici 2011”, de la societat L’Àgora Universitària 
SL, i sense perjudici d’allò que estableix respecte 
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d’això per la legislació mercantil o una altra a què 
les esmentades entitats puguen estar sotmeses i 
en virtut d’allò que s’ha establit per l’art.  3.g) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 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 2011 
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 2011, junt amb l’informe d’auditoria 
independent” de la Fundació Isonomia, i sense 
perjudici del que estableix respecte d’això 
per la legislació mercantil o una altra a què les 
esmentades entitats puguen estar sotmeses i en 
virtut d’allò que s’ha establit per l’art.  3.g) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de 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 
exercici 2011 de la Fundació Isonomia.

A la vista del document “Comptes anuals 
exercici 2011”, de la Fundació General de la 
Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això per la legislació mercantil o una 
altra a què les esmentades entitats puguen estar 
sotmeses i en virtut d’allò que s’ha establit per 
l’art.  3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de 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 exercici 2011 de la Fundació General de 
la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana.

A la vista del document “Comptes anuals 
exercici 2011”, de la Fundació  Germà Colón 
Doménech, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això per la legislació mercantil o 
una altra a què l’esmentada entitat puga estar 
sotmeses i en virtut d’allò que s’ha establit per 
l’art.  3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 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 exercici 2011 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’art. 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 2011 de la Universitat Jaume I de 
Castelló.

revIsIó del pla econòmIc I fInancer de reeQuIlIbrI 
període 2012-2014

Tenint en compte l’exposició del vicepresident, 
la documentació aportada, l’acord del Consell de 
Govern de data 17 d’abril de 2012, conforme amb 
la proposta 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 i financer de 
reequilibri per al període 2012-2014.

assIgnacIó de complements retrIbutIus per al pdI 
d’acord amb els crIterIs autonòmIcs

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 de la Generalitat, pel qual 
s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, va acordar 
l’assignació de complements retributius per al 
PDI, d’acord amb els criteris autonòmics.
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Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó 
del pla d’estudIs del màster unIversItarI en 
matemàtIca computacIonal

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 21 celebrat amb data 30 de març 
del 2012, de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’art.  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 la modificació del pla 
d’estudis del màster universitari en Matemàtica 
Computacional, amb la recomanació de mantenir 
un seguiment sobre la demanda i poder avaluar-ne 
la sostenibilitat futura.

Informe favorable, sI escau, de les modIfIcacIons 
del màster InterunIversItarI  de proteccIó 
Integrada de conreus

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació del Consell 
de Govern núm. 21 celebrat amb data 30 de març 
del 2012, 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 
màster interuniversitari de Protecció Integrada de 
Conreus.

desIgnacIó de vocal de la comIssIó econòmIca

El president del Consell va indicar que en haver 
cessat el conseller Juan Luis Gómez Colomer, 
representant del professorat, que formava part 
de la Comissió Econòmica, proposa al Ple que 
siga designada vocal d’aquesta Comissió, la 
consellera Inmaculada Fortanet Gómez, que l’ha 
substituït com a representant del professorat. 
Inmaculada Fortanet va acceptar la proposta de 
nomenament, i el Ple, per unanimitat, va mostrar 
la seua conformitat.

autorItzacIó, sI escau, per a la contractacIó 
de concessIó demanIal per a la utIlItzacIó d’un 
edIfIcI a la unIversItat Jaume I

A la vista de l’informe del president de la 
Comissió Econòmica i 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 

Ple núm. 48, de 29 de maig de 2012

pel Consell de Govern en sessió núm. 24, de data 24 
de maig, i conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, autoritzar l’òrgan competent per a la 
disposició de béns de domini públic, mitjançant una 
concessió demanial d’ús privatiu per a de l’edifici EE, 
situat a la parcel·la 34, amb destinació a l’activitat 
d’Escola Infantil de Primer Cicle, en els termes 
aprovats pel Consell de Govern, controlant que 
l’empresa adjudicatària de l’escola infantil reunisca 
tots els requisits legals exigibles.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó del 
pla d’estudIs del màster en catàlIsI HomogènIa

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 24 celebrat amb data 24 de maig 
del 2012, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’art.  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 la modificació del pla d’estudis del 
màster en Catàlisi Homogènia.
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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. 24 de data 24 de maig de 2012.

Informe rpt 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 les modificacions 
de llocs de treball del PDI, que van ser aprovades 
pel Consell de Govern en sessió número 24 de 
data 24 de maig de 2012.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó 
del pla d’estudIs del grau en engInyerIa 
agroalImentàrIa I del medI rural

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació del Consell 
de Govern celebrat amb data 24 de maig de 2012, 
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 en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. 

aprovacIó, sI escau, de la modIfIcacIó de la rpt 
del pas

De conformitat amb allò 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 

Ple núm. 49, de 15 de juny de 2012

nomenament de gerent de la unIversItat Jaume I

A proposta del rector, prèvia la corresponent 
deliberació, i en virtut del que disposa l’art.  70.r) 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, 
aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, 
del Consell de la Generalitat, i art. 4.j) 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 amb la proposta formulada, el 
nomenament d’Andrés Marzal Varó com a gerent 
de la Universitat.

desIgnacIó de representant del consell socIal a 
la taula de contractacIó electrònIca

Atenent la sol·licitud del Rectorat, proposa 
la designació del secretari, José Muñoz Castillo, 
com a representant del Consell Social a la Taula 
de Contractació Electrònica. El Ple, per unanimitat, 
així ho acorda.
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presa de possessIó d’andrés marzal varó, com 
a vocal nat del consell socIal, després del seu 
nomenament com a gerent de la unIversItat Jaume I

El secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, va procedir a llegir a la Resolució de 15 
de juny de 2012, del rector de la Universitat Jaume 
I, per la qual s’anomena a Andrés Marzal Varó 
gerent de la Universitat Jaume I.

Una vegada efectuada la presa de possessió, 
el president del Consell Social, Rafael Benavent 
Adrián, va donar la benvinguda al nou conseller.

nomenament de vocal per a la comIssIó 
econòmIca

El president del Consell Social, Rafael Benavent, 
va informar al Ple que, d’acord amb l’art. 22.b), 
del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social, aprovat per Decret 47/2003, de 4 
de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
el gerent, Andrés Marzal Varó és, necessàriament, 
vocal de la Comissió Econòmica. El Ple en va 
prendre coneixement.

estat d’execucIó del pressupost

Després de l’exposició efectuada pel gerent, 
i conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica,  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.

Informe del serveI de control Intern

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 2011, complint al que disposa l’article 
3.i) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, i article 40.2 dels Estatuts 
de la Universitat, aprovats per Decret 116/2010, 
de 27 d’agost.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó dels 
plans d’estudIs del màster en InternacIonalItzacIó 
econòmIca: IntegracIó I comerç InternacIonal  
I  del màster  InterunIversItarI  en QuímIca 
sostenIble

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 25 celebrat amb data 26 de juny 
del 2012, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’art. 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 la modificació dels plans d’estudis 
del màster en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional i del màster 
interuniversitari en Química Sostenible.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó dels 
plans d’estudI del grau en HIstòrIa I patrImonI I 
del grau en HumanItats: estudIs Interculturals

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació del Consell 

Ple núm. 50, de 25 de juliol de 2012

Presa de possessió d’Andrés Marzal
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aprovats pel Consell de Govern conforme amb la 
documentació aportada: 

- Programes de doctorat procedents del Reial 
decret 1393/2007 amb esment d’excel·lència: 
Estudis Internacionals de Pau, Conflictes 
i Desenvolupament; i Història i Estudis 
Contemporanis.

- Procedents de la unió de programes de 
doctorat a l’empara del Reial decret 1393/2007: 
Informàtica; Tecnologies Industrials, Materials 
i Edificació (TIME), Ciències; Dret; Economia i 
Empresa; i Infermeria.

llIbre InstItucIonal

El president del Consell Social, Rafael Benavent, 
va proposar als consellers i conselleres que per 
al present exercici 2012, després del parèntesi 
de 2011, seria oportú reprendre la publicació del 
Llibre Institucional, que el Consell ha realitzat.

Va exposar la conveniència d’una publicació 
que mostre la riquesa de l’art rupestre a la 
província de Castelló, complementada amb 
investigacions sobre els formes de vida i relacions 
familiars i socials dels nostres avantpassats, i amb 
una explicació resumida en anglès. 

El Ple, per unanimitat, així ho acorda.

de Govern núm. 25, celebrat amb data 26 de juny 
de 2012, 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 plans d’estudis del grau en 
Història i Patrimoni i del grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals.

Informe favorable, sI escau, sobre la proposta de 
programes de doctorat del rd 99/2011 per a 
la verIfIcacIó del mInIsterI d’educacIó, cultura 
I esport, I l’autorItzacIó de la consellerIa 
d’educacIó, formacIó I ocupacIó

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
del vicerector d’Investigació i Postgrau, la 
legislació aplicable, així com la documentació 
de la proposta aportada i distribuïda, en virtut de 
les disposicions de l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, en relació amb allò que disposa el 
Reial decret 99/2011 i conforme amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, emet informe 
favorable dels següents programes de doctorat, 
per a la seua adscripció a l’Escola de Doctorat 
de l’UJI, segons es detalla, i sempre que siguen 

Ple núm. 51, de 3 d'agost de 2012 

aprovacIó, sI escau, de la dIstrIbucIó, entre els 
departaments, de les 39 beQues de col·laboracIó, 
assIgnades a la unIversItat Jaume I per al curs 
acadèmIc 2012/13

Tenint en compte l’escrit de data 24 de juliol 
de 2012 de la Direcció General de Política 
Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, pel qual es comunica la convocatòria 
de beques de col· laboració d’estudiantat en 
departaments universitaris per al curs acadèmic 

2012/13, i tenint en compte la proposta del 
Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, el Ple 
del Consell Social, va acordar, per unanimitat, 
l’aprovació de distribució entre els departaments, 
de les 39 beques de col·laboració per al curs 
acadèmic 2012/13.
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Ple núm. 52, de 3 d'octubre de 2012 

presa de possessIó, com a vocal del consell 
socIal, d’enrIQue pallarés tortosa, trIat pel 
consell de govern de l’uJI, en representacIó de 
l’alumnat

El secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, va llegir l’Ordre 49/2012,  de 21 de 
juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació, publicada en el DOCV núm. 6833, 
de data 3 d’agost de 2012, per la qual s’anomena 
vocal del Consell Social de la Universitat Jaume I, 
triat pel propi Consell de Govern en sessió de data 
26 de juny de 2012, Enrique Pallarés Tortosa, en  
representació de l’alumnat.

Després de la presa de possessió, Rafael 
Benavent, president del Consell Social, li va donar 
la benvinguda al Ple.

nomenament de vocal per a la comIssIó 
d’assumptes unIversItarIs

El president del Consell Social, Rafael Benavent, 
va indicar que procedia cobrir la vacant de la 
Comissió, per la qual cosa tenint en compte l’art. 24 
1.b) del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell Social, aprovat per Decret 47/2003, de 
4 de març, del Consell de la Generalitat, i art. 13 de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, formula proposta de nomenament 

Enrique Pallarés en la seua presa de possessió

com a vocal de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, Enrique Pallarés Tortosa. El Ple, per 
unanimitat, mostra la seua conformitat.

ratIfIcacIó de l’Informe favorable, sI escau, sobre 
la proposta de programes de doctorat del reIal 
decret 99/2011 per a la verIfIcacIó del mInIsterI 
d’educacIó, cultura I esport, I l’autorItzacIó de 
la consellerIa d’educacIó, formacIó I ocupacIó

En el Ple núm. 50, celebrat el passat dia 25 
de juliol, es va adoptar l’acord que, literalment 
transcrit, diu:

“Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
del vicerector d’Investigació i Postgrau, la legislació 
aplicable, així com la documentació de la proposta 
aportada i distribuïda, 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, en relació amb el 
que disposa el Reial decret 99/2011 i conforme 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, emet informe favorable dels següents 
programes de doctorat, per a la seua adscripció a 
l’Escola de Doctorat de l’UJI, segons es detalla, i 
sempre que siguen aprovats pel Consell de Govern 
conforme amb la documentació aportada: 

- Programes de doctorat procedents del Reial 
decret 1393/2007 amb esment d’excel·lència: 
Estudis Internacionals de Pau, Conflictes 
i Desenvolupament; i Història i Estudis 
Contemporanis.

- Procedents de la unió de programes 
de doctorat a l’empara del Reial decret 
1393/2007: Informàtica ; Tecnologies 
Industrials, Materials i Edificació (TIME); 
Ciències; Dret; Economia i Empresa; i 
Infermeria.

La documentació aportada i distribuïda pel 
vicerector d’Investigació i Postgrau, queda com a 
annex, formant part integrant d’aquesta acta, així 
com les memòries dels programes de doctorat 
relacionats.
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Aquest informe favorable ha de ser ratificat 
pel Ple del Consell Social, una vegada s’hagen 
aprovat els programes de doctorat pel Consell 
de Govern”.

Atès que en el Consell de Govern celebrat el 
dia 26 de juliol passat van quedar aprovades les 
propostes dels referits programes de doctorat, el 
Ple, per unanimitat, ratifica l’informe favorable 
segons l’acord transcrit.

Informe favorable, sI escau, de la modIfIcacIó 
dels plans d’estudI del grau en mestra/e 
d’educacIó InfantIl I del grau en mestra/e en 
educacIó prImàrIa

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la 
documentació aportada, l’aprovació del Consell 
de Govern núm. 26, celebrat amb data 26 de juliol 
de 2012, 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, va acordar 
informar favorablement la modificació dels plans 
d’estudis del grau en Mestra/e d’Educació Infantil 
i del grau en Mestra/e d’Educació Primària.

Informe sobre la normatIva dels treballs de fInal 
de grau I de fInal de màster de la unIversItat 
Jaume I

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 26 celebrat amb data 26 de juliol 
de 2012, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’art. 4.m de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, per unanimitat, 
el Ple va acordar prendre coneixement de la 
Normativa dels treballs de final de grau i de final 
de màster de la Universitat Jaume I.

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 2011

El Ple, per unanimitat, va acordar donar-se per 
assabentat de l’informe d’auditoria de comptes 
anuals de l’exercici 2011, 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.

Informe sobre condIcIonants econòmIcs per a la 
confeccIó del pressupost de l’uJI 2013

El gerent, Andrés Marzal, va intervenir per 
indicar que es tracta que el Consell Social puga 
conèixer per endavant els condicionants més 
significatius que determinen l’execució del 
pressupost de l’any 2013, per tal d’oferir el major 
grau de rendició de comptes i de transparència en 
la seua confecció.

Va posar especial èmfasi en la reunió celebrada 
el passat dia 26 de juliol amb el director general 
d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència, en la 
qual es va anticipar un possible important retall 
de la subvenció per al 2013 i es va comentar la 
compensació per previsió d’ingressos superiors en 
matrícula, de manera que el retall rondaria els 90 
milions d’euros, que el director general va estimar 
insuficient, per això seria necessari un addicional 
de 30 milions d’euros.

Es va referir també al conveni de maig de 
2008 que suposava l’ingrés de prop de 7 milions 
d’euros anuals entre 2009 i 2022. En aquest Pla 
de pagaments es va produir ja un ajornament 
de les anualitats de 2011 i 2012, que van ser 
diferides a 2014 i 2015; tot i que el director 
general en l’esmentada reunió va manifestar que 
previsiblement les anualitats de 2013 i 2014 tampoc 
es podrien satisfer en termini, i que la quantitat total 
es distribuiria en el període 2015-2022.

El gerent va assenyalar que aquest canvi en la 
planificació, impacta molt greument en l’UJI, ja 
que es necessita l’anualitat de 2013 i part de la de 
2014 per finançar la construcció de la seu de la 
Facultat de Ciències de la Salut.
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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 4x) de la Llei 2/2003 de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, va acordar 
aprovar les bases de la IV Edició del Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, corresponent 
al curs acadèmic 2011/12.

El Ple va acordar, per unanimitat, aprovar 
el barem proposat i fer pública la convocatòria 
mitjançant missatge electrònic dirigit a tot el PDI 
de la Universitat Jaume I, juntament amb les bases 
que regeixen el premi, a partir de la comunicació 
de l’enquesta de valoració docent. El termini per 
a la presentació de candidatures acaba el dia 16  
de novembre de 2012.

Ple núm 53, de 16 de novembre de 2012 

crIterIs bàsIcs per a l’elaboracIó del pressupost 
del consell socIal per a l’exercIcI 2013

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple va prendre coneixement dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de 
l’exercici 2013 del Consell Social i la seua 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 2013

Conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, va acordar prendre coneixement dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de 
l’exercici 2013 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.

p r e s a  d e  c o n e I x e m e n t  d e l  s u p ò s I t  d e 
reembossament antIcIpat oblIgatorI dels préstecs 
beI dels prImers plans d’InversIó

Tenint en compte la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, 

per unanimitat, prendre coneixement de la 
comunicació del Banc Europeu d’Inversions sobre 
el contracte de finançament núm. FI 22164.

Informe favorable, sI escau, del canvI de 
denomInacIó del gr au en engInyerIa de 
l’edIfIcacIó

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 28 celebrat amb data 31 
d’octubre de 2012, i en virtut de les disposicions 
de l’art. 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, 
i conforme amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, per 
unanimitat, informar favorablement el canvi de 
denominació del grau en Enginyeria d’Edificació 
pel de grau en Arquitectura Tècnica.

Informe favorable, sI escau, de les modIfIcacIons 
dels màsters verIfIcats pel procedIment abreuJat 
per a adeQuar-los al reIal decret 1393/2007

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 28 celebrat amb data 31 
d’octubre de 2012, i en virtut d’allò que disposa 
l’art. 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 
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Govern núm. 28 celebrat amb data 31 d’octubre 
de 2012, i en virtut d’allò que disposa l’art. 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, i conforme amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple va acordar, per unanimitat, informar 
favorablement la verificació dels programes de 
doctorat conforme al Reial decret 99/2011, que 
es relacionen:

- Programes amb esment d’excel · lència : 
Q u í m i c a  Te ò r i c a  i  M o d e l i t z a c i ó 
Computacional / Màrqueting / Història de 
l’Art.

- Procedents de la Unió de Programes de 
Doctorat del Reial decret 1393/2007: Ciències 
Humanes i Socials / Química Sostenible.

Informe anual de la sIndIcatura de greuges

Tenint en compte l’informe de la Sindicatura, 
corresponent al curs 2011/12, la documentació 
aportada, i en virtut de les disposicions de 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, va prendre coneixement.

21 de desembre, d’universitats, i conforme amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
e l  Ple acorda, per unanimitat ,  informar 
favorablement les modificacions dels màsters que 
es relacionen verificats pel procediment abreujat 
per a adequar-los al Reial decret 1393/2007: 

- M.U. en Prevenció de Riscos Laborals

- M.U. en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics

- M.U. en Sistemes Intel·ligents

- M.U. en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i en Edificació

- M.U. en Tecnologia Geoespacial

- M.U. en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

- M.U. en Intervenció i Mediació Familiar

- M.U. en Traducció Mèdico-Sanitària

- M.U. en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació

- M.U. en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

- M.U. en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 
(MELACOM).

- M.U. en Comunicació Intercultural i en 
Ensenyament de Llengües (CIEL)

- M.U. en Disseny i Fabricació

- M.U. en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 
Privat

- M.U. en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans

- M.U. en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia

- M.U. en Tècniques Cromatogràf iques 
Aplicades

Informe favorable, sI escau, de les propostes de 
programes de doctorat Que s’Han de verIfIcar 
d’acord amb el reIal decret 99/2011

Tenint en compte l’informe del vicepresident, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
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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 2013, de 
les entitats següents: L’Àgora Universitària, SL; Parc 
Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat 
Jaume I, SL; Fundació Isonomia; Fundació 
General de la Universitat Jaume I – Fundació 
de la Comunitat Valenciana; Fundació Germà 
Colón Doménech 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.

Així mateix s’acredita mitjançant certificació de 
la Secretaria General de data 11 de desembre de 
2012, que el Consell de Govern en sessió núm. 30 
celebrada el mateix dia va aprovar les propostes de 
pressupost 2013 de les entitats següents: Fundació 
General de la Universitat Jaume I – Fundació de 
la Comunitat Valenciana, Espaitec - Parc Científic, 
Tecnològic i Empresarial de l’UJI, SL, Fundació 
Germà Colón, Fundació Isonomia i L’Ágora 
Universitària SL.

aprovacIó, sI escau, del pressupost de la 
unIversItat Jaume I per a l’exercIcI 2013, Que 
Inclou el pla econòmIc I fInancer de reeQuIlIbrI

Tenint en compte l’exposició efectuada, 
la remissió de la proposta de pressupost a 
la Conselleria d’Educació sense haver rebut 
observacions, i la proposta aprovada pel Consell 
de Govern en sessió núm. 29, de data 27 de 
novembre de 2012, i en virtut d’allò 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, i conforme amb la 
proposta de la Comissió Econòmica el Ple acorda, 
per unanimitat, l’aprovació del pressupost 2013 
de la Universitat Jaume I, integrat per la memòria, 
taules, criteris i tarifes de cessió d’espais físics, 
equipament i realització de cursos de l’UJI per 

Ple núm. 54, de 14 de desembre de 2012 

a 2013, bases d’execució del pressupost 2013 i 
annexos que contenen les plantilles de PDI i PAS, 
i del Pla econòmic i financer de reequilibri que 
inclou.

avanç de l’Informe del serveI de control Intern

Després de l’informe del cap del Servei 
de Control Intern i la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell va acordar, per 
unanimitat, la presa de coneixement de l’avanç de 
l’informe del Servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2012, a data 30 de novembre de 2012, 
i del Pla d’actuació del Servei de Control Intern 
per als exercicis 2013 i 2014, complint allò que 
disposen 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, en l’exercici de supervisió 
de les funcions ordinàries del control intern.

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

El Ple del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, per unanimitat, va acordar l’assignació 
d’un complement retributiu extraordinari, segons 
el sistema propi, en atenció a mèrits docents i 
investigadors, a les persones sol·licitants d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern.

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, va aprovar el Pla 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2013.
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autorItzacIó, sI escau, a l’uJI, per a formar part 
com a membre del patronat de la fundacIó per a 
l’efIcIèncIa energètIca de la comunItat valencIana

Tenint en compte l’informe del vicerector de 
Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació, 
la documentació aportada, i l’aprovació de la 
proposta pel Consell de Govern número 29, 
celebrat el dia 27 de novembre de 2012, així 
com allò 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 l’UJI per formar part 
com a membre del Patronat de la Fundació per a 
l’Eficiència Energètica de la Comunitat  Valenciana. 

autorItzacIó, sI escau, per a la partIcIpacIó 
de l’InstItut d’economIa de la unIversItat 
Jaume I en l’assocIacIó femIse (Forum 
EuroméditErranéEn dEs instituts dE sciEncEs 
EconomiquEs)

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
de Cooperació, Relacions Internacionals i 
Institucionals i Multilingüisme, la documentació 
aportada, i l’aprovació de la proposta pel Consell 
de Govern celebrat el dia 27 de novembre de 
2012, així com allò 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 participació de 
l’Institut d’Economia de la Universitat Jaume I en 
l’Associació FEMISE (Forum Euroméditerranéen 
des Instituts de Sciences Economiques).

autorItzacIó, sI escau, per a la partIcIpacIó de la 
unIversItat Jaume I com a membre de l’european 
cHemIstry tHematIc network assocIatIon (ectn) 

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Investigació i Postgrau, la documentació aportada, 
i l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 

número 30, celebrat el dia 11 de desembre de 
2012, així com allò 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 participació de la 
Universitat Jaume I com a membre de l’European 
Chemistry Thematic Network Association (ECTN).

Informe favorable, sI escau, de les propostes de 
programes de doctorat Que s’Han de verIfIcar 
d’acord amb el reIal decret 99/2011

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 29 celebrat amb data 
27 de novembre de 2012, i en virtut d’allò que 
disposa l’art. 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, 
i conforme amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, per 
unanimitat, informar favorablement la verificació 
dels programes de doctorat conforme al Reial 
decret 99/2011, que es relacionen: Psicologia; 
Cooperació i Desenvolupament; Nanociència i 
Nanotecnologia; Ètica i Democràcia; i Gènere.

autorItzacIó, sI escau, de la convocatòrIa de 
places de professorat laboral IndefInIt

Previ debat, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, pren coneixement de la sol·licitud 
presentada pel Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, es mostra conforme 
i acorda la seua remissió a la Direcció General 
d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, junt amb 
l’acreditació de les circumstàncies temporals que 
concorren.

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 
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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 sessió número 29 de data 
28 de novembre de 2012, i que es concreta en la 
transformació de 14 places en nou departaments 
de l’UJI: 4 passen a ser professorat contractat 
doctor i 10 a professorat ajudant doctor (tipus I i II).

aprovacIó, sI escau, de la modIfIcacIó de la rlt 
del pas

De conformitat amb el que disposa l’art. 3.f) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 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. 30 de data 11 de desembre de 2012.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la sessió núm. 38, celebrada el 8 de març de 
2012, per 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 reunió núm. 37, celebrada el 19 de desembre de 2011.

2. Informe de fiscalització de la Universitat Jaume I, corresponent a l’any 2010, elaborat per la Sindicatura 
de Comptes.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de les taxes del Servei d’Esports.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Torn obert de paraules.

El dia 19 d’abril de 2012, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió núm. 39, 
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 reunió núm. 38, celebrada el 8 de març de 2012.

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 de revisió del Pla econòmic financer de reequilibri període 2012-2014.

5. Modificacions pressupostàries.

6. Proposta d’assignació de complements retributius per al PDI d’acord amb els criteris autonòmics.

7. Torn obert de paraules.

El dia 29 de maig de 2012, la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió núm. 40, per a tractar 
l’ordre del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 39, celebrada el 19 d’abril de 2012.

2. Proposta d’autorització, si escau, per a la contractació de concessió demanial per a la utilització d’un 
edifici de la Universitat Jaume I.

3. Modificacions pressupostàries.

4. Torn obert de paraules.

El dia 25 de juliol de 2012, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 41, 
per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 40, celebrada el 29 de maig de 2012.

2. Modificacions pressupostàries.

3. Estat d’execució del pressupost.

4. Informe del Servei de Control Intern.

5. Torn obert de paraules.
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El dia 3 d’octubre es va celebrar la reunió núm. 42 de la Comissió Econòmica, per a tractar l’ordre del 
dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 41, celebrada el 25 de juliol de 2012.

2. Modificacions pressupostàries.

3. Informe d’Auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, dels comptes anuals de 
l’UJI, corresponent a l’exercici 2011.

4. Informe sobre condicionants econòmics per a la confecció del pressupost de l’UJI el 2013.

5. Torn obert de paraules.

El dia 12 de novembre de 2012, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 43, 
per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 42, celebrada el 3 d’octubre de 2012.

2. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social 
per a l’exercici 2013.

3. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
per a l’exercici 2013.

4. Proposta de presa de coneixement del supòsit de reembossament anticipat obligatori dels préstecs 
BEI dels primers plans d’inversió.

5. Modificacions pressupostàries.

6. Torn obert de paraules.

El dia 10 de desembre de 2012, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 44, 
per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 43, celebrada el 12 de novembre de 2012.

2. Proposta de presa de coneixement sobre la proposta de pressupost anual de les entitats dependents 
de la Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària.

3. Proposta d’aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2013.

4. Avanç informe del Servei de Control Intern.

5. Modificacions pressupostàries.

6. Incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la labor del PDI.

7. Torn obert de paraules.
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Comissió d’Assumptes Universitaris

El dia 8 de març del 2012, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en sessió 
núm. 30, 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. 29, celebrada el 19 de desembre de 2011.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la implantació del Pla d’estudis de màster en Psicopedagogia.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del Pla d’estudis del màster en Química 
Aplicada i Farmacològica.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del Pla d’estudis del màster Universitari 
d’Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

5. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions dels plans d’estudi de les titulacions 
de grau en Comunicació Audiovisual, grau en Periodisme i grau en Publicitat i Relacions Públiques.

6. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la creació de l’Escola d’Animació Juvenil de l’UJI.

7. Torn obert de paraules.

El dia 19 d’abril de 2012, en sessió núm. 31, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per 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. 30, celebrada el 8 de març de 2012.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de modificació del Pla d’estudis del màster 
universitari en Matemàtica Computacional.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions del màster interuniversitari de Protecció 
Integrada de Conreus.

4. Torn obert de paraules.

Amb data 29 de maig de 2012, en sessió núm. 32 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per 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. 31, celebrada el 19 d’abril de 2012.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Catàlisi 
Homogènia.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural.

4. Torn obert de paraules.

El dia 25 de juliol de 2012, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris en sessió 
núm. 33, per tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 32, celebrada el 29 de maig de 2012.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudis del màster en 
Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional i del màster en Química Sostenible.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudi del grau en Història i 
Patrimoni i del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.
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4. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la proposta de programes de doctorat del Reial decret 
99/2011 per a  la verificació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i l’autorització de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació. (Les memòries dels programes de doctorat es poden consultar en 
la pàgina http://www.uji.es/CA/canals/eeu/ntitols/md.html).

5. Torn obert de paraules.

El dia 1 d’octubre de 2012, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir en 
sessió núm. 34, per tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 33, celebrada el 25 de juliol de 2012.

2. Ratificació de l’informe favorable, si escau, sobre la proposta de programes de doctorat del Reial 
decret 99/2011 per a  la verificació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i l’autorització de la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. (Les memòries dels programes de doctorat es poden 
consultar en la pàgina http://www.uji.es/CA/canals/eeu/ntitols/md.html).

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudis del grau en Mestra/e 
d’Educació Infantil i del grau en Mestra/e en Educació Primària.

4. Informe sobre la Normativa dels treballs de final de grau i de final de màster de la Universitat Jaume I.

5. Torn obert de paraules.

El dia 16 de novembre del 2012, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir 
en sessió núm. 35, per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 34, celebrada el 1 d’octubre del 2012.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, del canvi en la denominació del grau en Enginyeria d’Edificació.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions dels màsters verificats pel procediment 
abreujat per a adequar-los al RD 1393/2007.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de les propostes de programes de doctorat que s’han de 
verificar d’acord amb el Reial decret 99/2011 (la documentació de les memòries dels programes es 
poden consultar en l’adreça següent: http://www.Uji.es/CA/canals/eeu/ntitols/md.html)

5. Torn obert de paraules.

El dia 14 de desembre de 2012, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir en 
sessió núm. 36, per tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 35, celebrada el 16 de novembre 
de 2012.

2. Informe favorable, si escau, de les propostes de programes de doctorat que s’han de verificar d’acord 
amb el Reial decret 99/2007.

3. Torn obert de paraules. 
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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 2012,es va reunir el dia 18 de juny. 

• 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 durant l'any 2012 han sigut:

Núm. 18:   17 de gener Núm. 19:   26 de gener Núm. 20:   22 de febrer
Núm. 21:   30 de març Núm. 22:   17 d'abril Núm. 23:   02 de maig
Núm. 24:   24 de maig Núm. 25:   26 de juny Núm. 26:   26 de juliol
Núm. 27:   27 de setembre Núm. 28:   31 d'octubre Núm. 29:   27 de novembre
Núm. 30:   11 de desembre

• Comissió de PermanènCia

Sr. José Muñoz Castillo    Secretari

Aquesta Comissió durant l'any 2012, ha mantingut les reunions seguents:

 Núm. 1: 27 de març   Núm. 2: 28 de maig    Núm. 3: 12 de setembre Núm. 4: 17 d'octubre

• Comissió Control Pla de Pensions 

Sr. Manuel González Cudilleiro  Conseller

Aquesta Comissió durant l'any 2012, es va reunir els dies: 23 de febrer i 18 d'octubre.

• Comissió d'adjUdiCaCió d'ajUdes soCials 

Sr. José Antonio Herranz Martínez  Conseller

Aquesta Comissió, durant l'any 2012, es va reunir els dies: 7 de març i 27 de juliol.

• Consell assessor d'inserCió Professional 

Sr. Enrique Vicedo Madrona    Conseller

Es van celebrar reunions els dies 25 de juliol i 13 de setembre.

• mesa neGoCiadora 

Sr. Enrique Vicedo Madrona    Conseller

Els membres de la Mesa Negociadora es van reunir en les dates següents:

 19 de gener 17 de febrer  23 de març 21 de maig          13 de juny
 11 d'octubre 26 d'octubre 21 de novembre 05 de desembre



36 reunionS de conSellS i comiSSionS

• 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 27 de març i 28 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 19 d'abril i el 14 de desembre

• ParC CientífiC

Sr. Rafael Benavent Adrián     President

El Consell d'Administració del Parc Científic va celebrar reunions als dies 23 de març i 28 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

Aquesta Comissió es va reunir el dia 26 de març.

• mesa de ContraCtaCió

Sr. Rafael Benavent Adrián    President

La Mesa de Contractació va celebrar reunions els dies: 12, 19, 30, 31 de juliol i 13 de setembre, per a 
l'Expedients OB/1/12 – Obres del Servei d'Experimentació Animal (Fase 0 de la Facultat de Ciències de la 
Salut).

El president, els vicepresidents, vocals representants 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 Ple núm. 46, celebrada el dia 8 de març de 2011, va tenir 
coneixement, segons les competències que li atribueix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, de l’informe d’Auditoria de comptes anuals, 
d’auditoria operativa i d’auditoria de compliment, realitzat per la Intervenció de la Generalitat Valenciana, 
a través de Deloitte, SL, en l’exercici 2011, i que inclou els comptes anuals de la Universitat Jaume I de 
Castelló, que comprenen el balanç de situació al 31 de desembre de 2011,  el compte del resultat econòmic 
i patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en 
l’esmentada data. 

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe van ser formulats per la Gerència de la Universitat 
Jaume I de Castelló, sota la direcció del rector, el dia 30 de març de 2012 i informades favorablement 
pel Consell de Govern amb data 17 d’abril de 2012. Posteriorment, van ser posades a disposició de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana el dia 25 d’abril de 2012.

L’examen s’ha realitzat d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic; l’informe ha conclòs 
amb l’afirmació que els comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló corresponents a l’exercici 
2011 representen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de la Universitat i contenen la informació necessària per la seua interpretació i comprensió 
adequada, de conformitat amb les normes i principis comptables i pressupostaris que s’apliquen, que 
guarden uniformitat amb els aplicats en l’exercici anterior.
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LLIURAMENT DE PREMIS ANY 2011

El dia 24 de febrer de 2012 es va celebrar la festa del XXI Aniversari de creació de la Universitat 
Jaume I. Durant l’acte oficial es va procedir al lliurament per part de Rafael Benavent, del III Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària i del IV Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

L’acte va estar presidit per Vicent Climent, rector; Rafael Benavent, president del Consell Social; M. 
Amparo Camarero, secretària general d’Universitats; José Miguel Saval, director general d’Universitat, 
Estudis Superiors i Ciència; Antonio Barba, vicerector d’Investigació i Política Científica; Pilar García, 
vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa; M. Victoria Petit, secretària general de l’UJI, 
i Francisco López, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

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

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

Components de la Mesa presidencial.
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- D. Joan Andrés Traver Martí Profesor Titular de Universidad del Departamento de Educación, de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I.

D. Ángel López y D. Jacobo Avariento, tras recibir el Premio a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil.

 Joan Andrés Traver, quan va rebre el Premi a l’Excel·lència Docent Universitària

Jesús Lancis, quan va rebre el Premi a l’Excel·lència Docent Universitària
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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 IV edició, en Laura Monfort Colomer i M. Isabel Marcilla Córdoba, psicòlogues 
llicenciades de la Universitat Jaume I, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada a 
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 prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de les persones durant el seu procés 
d’envelliment. Als participants se’ls proporcionen estratègies per a una adaptació més fluida als canvis 
inherents a l’envelliment, amb la promoció d’un estil de vida saludable i actiu i un augment de l’autonomia 
de les persones.

PremiS del conSell Social

Rafael Benavent i Vicent Climent junt amb els professors Lancis i Traver

 Laura Monfort i María Isabel Marcilla, després de rebre el Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil
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Rafael Benavent i Vicent Climent junt amb Laura Monfort i Maria Isabel Marcilla

Premiats de l’any 2011 amb el president del Consell Social i el rector
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CONVOCATÒRIA PREMIS 2012

Premi d’investigació, modalitat trajectòria investigadora 

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la investigació 
universitària en general, i especialment, en aquesta Universitat, acorda convocar la XIV Edició del 
Premi d’Investigació Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, modalitat Trajectòria 
Investigadora.

Les bases d’aquest premi són les següents:

1.  El premi es dirigeix a reconèixer la trajectòria 
científ ica 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, podran ser 
presentades pels departaments o per un 
mínim de deu professors o professores de 
la Universitat Jaume I, mitjançant un escrit 
dirigit al Consell Social acompanyat d’una 
memòria breu en la qual es consignen els 
mèrits relacionats amb la trajectòria científica  
i investigadora, i tenint en compte que es 
valorarà 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 tindrà 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. El termini d’admissió de candidatures quedarà tancat el dia 15 d’octubre de 2012 a les 12 h., i es 
presentaran a la seu del Consell Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al campus del 
Riu Sec.

6. El Jurat estarà compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I de Castelló; 
els dos vicepresidents del Consell Social de la Universitat Jaume I; 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.

7. El secretari del Jurat serà el del Consell Social.
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 El Jurat podrà demanar l’opinió de personal assessor, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de 
selecció i mantenir entrevistes amb els candidats o candidates.

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

Castelló de la Plana, 8 de març de 2012
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Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil 

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la iniciativa 
empresarial i l’esperit emprenedor dels seus estudiants, acorda convocar la V 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 estudis 
de llicenciatura, grau, màsters oficials i doctorat, 
o aquell que 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€ i un diploma.

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, amb l’acreditació que l’empresa està constituïda, formalitzada i en 
funcionament el dia de la data de terminació del termini per a la presentació de candidatures al 
premi.

5. Presentació de candidatures. Consistirà en la presentació d’una sol·licitud, segons guia annexa, 
acompanyada per una memòria, l’extensió màxima de la qual serà 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 econòmica i 
financera, nombre de clients, balanços i comptes de resultats.

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

- Els candidats i candidates podran aportar un vídeo, d’aproximadament 5 minuts de durada, descrivint 
l’activitat de l’empresa. 

 S’ha d’acreditar la condició d’estudiantat 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 
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organitzacions (institucions, empreses, etc.), s’ha de ressenyar exactament quina és la participació 
de les candidatures de l’alumnat o persones titulades.

6. La sol·licitud i memòria, per duplicat, s’han de presentar a la Secretaria del Consell Social, situada a la 
seu del Consell Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al campus del Riu Sec. La sol·licitud 
ha de recollir les dades i contingudes que especifica la guia que ha de ser facilitada per la Secretaria 
del Consell Social. El termini de presentació finalitza a les 12 hores del dia 15 d’octubre de 2012.

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

8. El Jurat estarà compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I de Castelló; 
els dos vicepresidents del Consell Social de la Universitat Jaume I; 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 serà el del Consell Social. El Jurat valorarà 
la iniciativa empresarial, la seua implantació real i les seues dades econòmiques, així com el grau 
de titularitat i participació de les persones candidates, podrà demanar l’opinió d’assessors externs o 
interns que crega oportú i mantenir entrevistes amb els candidats i candidates.

9. El Jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. La seua fallada 
és inapel·lable, sense perjudici d’allò que s’ha establit per la legislació vigent10.  Es garanteix la 
confidencialitat de les candidatures presentades. Les no premiades podran ser retirades en el termini 
d’un mes des de la concessió del premi.

Castelló de la Plana, 8 de març de 2012

Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

guia Per a la sol·licitud

iDENTIFICACIÓ DE LA CANDIDATURA:

•	Nom	i	cognoms	de	les	persones	sol·licitants,	núm.	de	DNI/NIF,	telèfon	i	adreça	postal	(i	electrònica,	
si és el cas).

PROJECTE EMPRESARIAL:

•	Identificació	de	la	iniciativa	empresarial.

•	Forma	jurídica	de	l’empresa.

•	Acreditar	o	justificar	que	l’empresa	constituïda	està	en	funcionament,	mitjançant						l’aportació	de	
la documentació econòmica i cartera de clients.

ACREDITACIÓ DE LA CONDICIÓ D’ESTUDIANT O ESTUDIANTA O EGRESSAT O EGRESSADA:

•	Certificació	o	documentació	acreditativa	fefaent.

•	En	cas	de	candidatura	col·lectiva	o	en	consorci,	acreditació	documental	de	la	participació	real	dels	
candidats i candidates.
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DOCUMENTS QUE S’HAN D’ACOMPANYAR:

•	Còpia	del	DNI,	NIF,	escriptura	de	la	societat	mercantil	inscrita	en	el	Registre,	o	qualsevol	altre	
document fefaent d’identificació de l’empresa.

•	Memòria	d’acord	amb	les	bases	del	premi,	acompanyada	de	la	documentació	justificativa	necessària	
que, com a mínim, acreditarà els requisits enumerats en la base 5 i aquells que es considere oportú 
presentar en relació amb els criteris de valoració, base 3.

ADMISSIÓ I JUSTIFICACIÓ:

•	Acceptació	de	les	bases	que	figuren	en	la	convocatòria	del	premi	i	sol·licitud	de	participació.

•	Signatura.

•	Presentació	de	la	sol·licitud	a	la	Secretaria	del	Consell	Social,	abans	del	dia	15	d’octubre,	a	les	12	h.
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Premi a l’excel·lència docent universitària

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la qualitat de 
l’ensenyament acorda convocar la IV Edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest premi són les següents: 

I. PERSONES DESTINATÀRIES:

Professorat universitari, de qualsevol categoria 
i antiguitat, amb una relació estable amb la 
Universitat Jaume I de Castelló tant funcionarial, 
laboral com administrativa.

II. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les candidatures, es tindran 
en compte els criteris següents, que no tenen 
caràcter exhaustiu ni excloent:

a) Impartició de docència en llengua anglesa, 
incloent la docència a universitats estrangeres.

b) Avaluació de l’activitat docent del professorat 
mitjançant les enquestes de l’estudiantat. 
S’estableix com a requisit haver obtingut una 
puntuació global major o igual a 4,5 punts en 
el curs acadèmic 2011/12. 

c) Publicacions, articles i comunicacions de 
caràcter docent.

d) Utilització de les tecnologies de la informació 
i comunicació (TIC) en la docència.

e) Disseny, aplicació i avaluació de materials 
didàctics directament relacionats amb les 
matèries que imparteix i la metodologia docent.

f) Participació en cursos de perfeccionament pedagògic i en projectes d’innovació educativa.

g) Altres mèrits objectius i evidències que acrediten qualitat i excel·lència docent a la universitat.

Els criteris de valoració c), e), f) i g) vindran referits als últims cinc cursos acadèmics, mentre que la resta 
de criteris ho seran al curs acadèmic 2011/12 exclusivament.

III. CANDIDATURES

Les persones interessades han de presentar la seua candidatura, mitjançant sol·licitud presentada a la 
seu del Consell Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 hores del dia 16 de 
novembre de 2012.

Així mateix, també poden proposar candidatures als premis:

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.
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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 tenir en compte altres mèrits addicionals.

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

IV. PREMIS

Es convoquen tres premis corresponents al curs acadèmic 2011/12.

Els premiats o premiades rebran un diploma de reconeixement.

V. JURAT 

a) El jurat està compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I de Castelló; 
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 serà el del Consell Social.

b) El jurat pot demanar l’opinió d’assessors i es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i proposar 
al president del Consell Social declarar deserts els premis convocats.

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

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

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

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

Castelló de la Plana, 3 d’octubre de 2012

PremiS del conSell Social
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RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2012 

El dia 30 d’octubre de 2012 es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les seues dues 
modalitats: XIV Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I Trajectòria Investigadora i del V 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 XIV Premi d’Investigació - Trajectòria Investigadora, acorda:

Concedir el XIV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, al doctor Juan Bautista Carda Castelló, catedràtic 
de Química Inorgànica de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats.

Ha  desenvolupat una extensa trajectòria investigadora, especialment en l’estudi dels materials 
ceràmics i les seues aplicacions tecnològiques, ha combinat el coneixement científic amb la seua aplicació 
industrial i ha sigut investigador principal en més de 30 projectes obtinguts en convocatòries nacionals 
i internacionals, contribuint de manera molt significativa a la disseminació i transferència de resultats 
d’investigació científica materialitzada en més de 80 contractes d’especial rellevància i el dipòsit de 8 
patents. A més, ha dut a terme la formació d’un gran nombre de joves investigadors i sempre ha intentat 
que els resultats de la investigació repercutisquen socialment en la millora de la qualitat de vida, en el 
medi ambient i en el desenvolupament industrial.

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil          

Amb la deliberació prèvia, anàlisi i valoració, de les candidatures presentades, el jurat, per unanimitat, 
d’acord amb les bases que regeixen aquest V Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, acorda:

Concedir, exaequo, el V Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb 
sis mil euros i diploma, pel seu esperit emprenedor i aposta innovadora a:

- Alfredo Raúl Cebrián Fuertes, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, titulat a la Universitat 
Jaume I, per la constitució i posada en marxa amb Sergio Aguado González, també titulat de l’UJI, de 
l’empresa Soluciones Cuatroochenta, SL, dissenyada per al desenvolupament d’aplicacions mòbils i 
programari avançat i consultoria en màrqueting, innovació i tecnologia. 

- Cristina Castellanos Tarancón, estudiant del màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació, de la Universitat Jaume I, administradora de l’empresa Diseño Low 
Cost, SL, l’objecte de la qual consisteix a oferir serveis de comunicació gràfics totalment en línia i 
multimèdia de baix cost, pensant en l’usuari i en les seues necessitats i adaptant les tarifes a la tipologia 
de la clientela.

Premi a l’Excel·lència Docent Universitària 

El jurat de selecció, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2012, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta IV Edició dels Premis 
a l’Excel·lència Docent Universitària, va acordar per unanimitat, formular les propostes corresponents.

Tenint en compte el conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació, i la Universitat Jaume I de Castelló, i en virtut del que disposa l’article 
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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

VA RESOLDRE: 

Concedir els premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2011/12, a les professores i el professor 
següents:

- Carmen Lázaro Guillamón, professora contractada doctora del Departament de Dret Públic de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

- Mercedes Marqués Andrés, professora titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria i Ciència 
dels Computadors de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

- Juan Carlos Palmer Silveira, professor titular d’Universitat del Departament d’Estudis Anglesos de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials.

D’acord amb la base IV, les persones premiades rebran un diploma de reconeixement i l’entrega 
d’aquests s’efectuarà el dia 22 de febrer de 2013 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 10 de gener es va celebrar a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, una reunió presidida 
pel director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, José Miguel Saval, a la qual van assistir els 
vicerectors de Professorat i de Titulacions i els secretaris dels Consells Socials de totes les Universitats 
Públiques Valencianes. Es va comunicar l’interès de la Generalitat per establir, de comú acord amb tot el 
sistema públic universitari, un mapa de titulacions que contemple graus i màsters davall la idea general 
d’“una única Universitat amb cinc campus”. El director general va sol·licitar als vicerectors que en el termini 
de deu dies designaren dos experts per Universitat per a iniciar l’estudi corresponent, ja que es tracta 
d’elaborar un document que analitze totes les titulacions que s’imparteixen (189 graus i 291 màsters), per 
tal de posar de manifest les seues fortaleses i les seues dificultats, amb l’objecte d’aconseguir una posició 
consensuada que permeta fonamentar futures decisions administratives.

El dia 11 de gener, dins del marc del III Congrés Obert i Virtual, Castelló 2020, el rector de l’UJI, Vicent 
Climent, va impartir una interessant conferència titulada “Castelló, la Universitat Jaume I i el corredor 
mediterrani del coneixement”. La ponència va ser presentada pel director del diari Mediterráneo, José Luis 
València. A l’acte va assistir el secretari del Consell Social, José Muñoz.

El dia 21 de febrer el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir  acompanyat pel secretari, 
José Muñoz, a l’entrega de premis al Rendiment Acadèmic, del curs 2009/10, pel president de la Generalitat, 
Alberto Fabra. Dues alumnes de la Universitat Jaume I van rebre aquest premi, Paola Fuentes, llicenciada 
en Psicologia, i Sofía Martín, llicenciada en Filologia Anglesa.

El dia 22 de febrer va tenir lloc, amb l’assistència del president del Consell Social, Rafael Benavent, la 
presentació del llibre El NacimiENto dE la SociEdad BurguESa. caStEllóN 1833 - 1843, l’autor del qual és José 
Aguilera, a la Llotja del Cánem, seu de l’UJI a la ciutat.  En aquesta obra l’autor ressenya els anys crucials 
de la revolució burgesa analitzats des del context de Castelló. L’obra incorpora valuoses conclusions 
al coneixement de la transformació viscuda a Espanya en la quarta dècada del segle XIX a través de la 
perspectiva local i un innovador estudi de les finances municipals i de les relacions polítiques.

aSSiStència a acteS

       Components de la taula presidencial de l’acte de presentació del llibre
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El dia 23 de febrer, el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a una reunió de coordinació 
amb els secretaris dels Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, en la qual es van tractar 
temes relacionats amb el Servei de Control Intern i les Normes de Permanència. 

El dia 24 de febrer es va celebrar al Paranimf de la Universitat l’acte institucional del XXI Aniversari de 
la Universitat Jaume I. 

Després de la projecció del vídeo “Arquitectura UJI: un campus per al futur”, es va procedir a:

- Homenatjar el personal jubilat durant l’any 2011. La secretària general va cridar individualment el 
personal jubilat per tal que s’aproximaren a la taula presidencial on van rebre de mans del rector el 
diploma i la seua felicitació.

- Lliurar els premis extraordinaris de Final de Carrera del curs 2010/11.

- Lliurar els certificats concedits en reconeixement a les tesis doctorals més consultades en xarxa, curs 
2010/11.  

- Concedir els premis del Consell Social: III Premi a l’Excel·lència Docent Universitària i IV Premi a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil. 

A l’acte van assistir els vicepresidents Rafael Montero i José Luis Breva, el secretari, José Muñoz, i els 
vocals Pablo Baigorri, Encarna Barragán, Rafael Cerdá, Alfonso Ferrada,  Manuel González, José Antonio 
Herranz, Juan José Monzonís, com també José Roca, vocal del jurat del premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil y Trayectoria Investigadora del Consell Social. 

aSSiStència a acteS

Vista del Paranimf amb els components de la taula presidencial durant la celebració de l’acte
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El dia 27 de febrer el vicepresident Rafael Montero, per delegació del president, Rafael Benavent, el 
vicepresident José Luis Breva; el conseller, Manuel González Cudilleiro; i el secretari del Consell, José 
Muñoz, van assistir a l’acte de presentació del llibre Arquitectura UJI. Un campus de futur, a la Llotja del 
Cànem. 

Aquesta obra posa en relleu el patrimoni arquitectònic i explica les seues característiques i especificitats. 
El llibre ofereix una gran col·lecció de fotografies sobre espais, edificis i detalls arquitectònics del campus. 
Així mateix informa sobre els diferents projectes constructiva i l’anàlisi i justificació de la concepció, 
planificació i desenvolupament del campus universitari de la Universitat Jaume I de Castelló. 

En el marc del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, el dia 2 de març, Vicente González, president 
de la Patronal Valenciana, CIERVAL, i vicepresident de la CEOE, va impartir una conferència amb el títol 
“Els reptes de la societat i de les empreses davant la crisi”. A aquest acte va assistir el secretari del Consell 
Social, José Muñoz.

El dia 5 de març, per finalitzar el cicle de conferències del Congrés Obert i Virtual 2020, el president 
de la Diputació Provincial de Castelló, Javier Moliner, va impartir una conferència amb el títol “La nova 
administració en l’era de la comunicació” en la qual va afirmar que generar confiança i oferir solucions amb 
el web 2.0 són objectius primordials de la nova Administració. A l’acte va assistir el secretari del Consell 
Social, José Muñoz.

Intervenció de Vicente González
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El mateix dia 5 de març, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a la presentació 
del programa de beques Santander – CRUE – CEPYME per a la realització de pràctiques remunerades 
en pimes i autònoms a la Comunitat Valenciana. El desig d’aquest programa és contribuir a l’esforç de les 
universitats valencianes per oferir una formació teòrica i pràctica als universitaris i universitàries i fomentar 
la relació universitat-empresa.

També van assistir a aquesta presentació els rectors de totes les universitats valencianes, així com 
representants de CEPYME.

El dia 7 de març, es va celebrar la Clausura del III Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, a la sala de 
premsa del Rectorat. L’acte va estar presidit pel rector de la Universitat Jaume I,  Vicent Climent, acompanyat 
pel president del Consell Social, Rafael Benavent, Miguel Ángel Moliner, vicerector de Planificació 
Estratègica; Alfonso Bataller, alcalde de Castelló, José Luis València, director del periòdic Mediterráneo, i 
Javier Moliner, president de la Diputació Provincial de Castelló.

A l’acte va assistir el secretari del Consell Social, José Muñoz.

El dia 26 de març, José Muñoz, va assistir a una reunió de la Comissió  Mixta de Col·laboració Conselleria 
d’Educació - UJI per als Estudis de Medicina i Infermeria, al despatx de José Miguel Saval, director general 
d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència.

Els representants de l’UJI en aquesta Comissió són: Andrés Marzal, vicerector de Campus, Infraestructura 
i Noves Tecnologies; M. Ángeles Fernández, vicerectora d’Economia, Benestar Social i PAS; Antonio 
Montañana, gerent; i José Muñoz, secretari del Consell Social.

Intervenció de Javier Moliner
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Així mateix, el dia 26 de març, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va presidir l’obertura 
de XI Jornades Diàleg Fe-Cultura. Davant la crisi, solidaritat, que va tenir lloc a l’aula magna de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials, dirigides pel professor Recaredo Salvador Centelles i organitzades per la 
Fundació Universitat Empresa. 

El dia 27 de març, el president del Consell Social, Rafael Benavent; el rector, Vicent Climent; i el 
sotsdirector general adjunt de Banc Santander i director territorial del Banc de Santander a la Comunitat 
Valenciana, Luis Herrero, van lliurar els diplomes acreditatius dels premis i ajudes finançats pel Banc de 
Santander, a través de la seua Divisió Global Santander Universitats.

       

Representants de l’UJI en la Comissió Mixta per als Estudis de Medicina i Infermeria

Lliurament de diplomes
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També el dia 27 de març,  el president del Consell Social, Rafael Benavent, va formar part de la taula 
presidencial de l’acte de la presentació del llibre La Universidad multilingüe, que va tenir lloc a la Llotja 
del Cànem, i els autors de la qual són el rector honorari de l’UJI,  Francisco Michavila i la catedràtica de 
Filologia Anglesa, Eva Alcón.

A l’acte van assistir, a més, el vicepresident i el secretari del Consell Social, José Luis Breva i José Muñoz, 
respectivament.

El dia 2 de maig, amb motiu de la Fira del Llibre, el president del Consell Social, Rafael Benavent i el 
rector, Vicent Climent, van presentar el llibre de la col·lecció Athenea, Tratamientos psicológicos y salud 
mental, fruit de la concessió del XI Premi d’Investigació Consell Social – Trajectòria Investigadora a la 
catedràtica de Psicologia Cristina Botella Arbona, autora de la publicació.

Autoritats i premiats en l’acte de lliurament de diplomes 

Cristina Botella, Vicent Climent i Rafael Benavent
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El dia 10 de maig, va tenir lloc la inauguració del XV Congrés Internacional de Turisme “Les noves 
tendències i tecnologies en la comercialització de productes turístics”, dirigit pel professor Diego López 
Olivares.

La taula presidencial estava formada pel rector, president del Consell Social; alcalde de Castelló; 
president de la Diputació Provincial; el director del Congrés; i el ponent de la lliçó inaugural “El canvi del 
cicle en el turisme”, Manuel Butler Halter, director general de l’Institut de Turisme d’Espanya – Turespaña.

El dia 14 de maig, es va celebrar, al Paranimf, un emotiu homenatge a la professora Purificación Escribano 
López, difunta el passat mes de novembre, en el qual van intervenir exalumnat, professorat d’aquesta i 
altres universitats, que van posar de manifest la personalitat i bon fer de la professora Escribano, així com 
la seua implicació en el naixement de l’UJI des del seu càrrec de directora de l’antic Col·legi Universitari 
de Castelló, alhora que es va lliurar als seus familiars una placa de reconeixement.

     

aSSiStència a acteS

Intervenció del rector durant l’acte d’inauguració del XV Congrés Internacional de Turisme

Placa a la Font de les Dones CientífiquesFamiliars rebent el reconeixement
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Posteriorment, a la Font de les Dones Científiques, situada a l’entrada de l’Escola Superior de Tecnologia 
i Ciències Experimentals, el rector, Vicent Climent Jordá i la filla de la Dra. Escribano, Ana Pitart Escribano, 
van descobrir una placa que porta el seu nom.

El dia 18 de maig, en representació del Consell Social el seu vicepresident, Rafael Montero,  va assistir 
al XXXV Trobada CPI “Una aliança estratègica per a la innovació”, a la Universitat Politècnica de València.

La presentació del ponent invitat, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, president de la Conferència de 
Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles,  va anar a càrrec del rector de la 
Universitat, Juan Juliá Igual. 

La conferència va versar sobre la generació de projectes de I+D+i econòmicament viables o socialment  
necessaris en els quals participen grups d’investigació.

El dia 24 de maig,  es va celebrar la reunió del jurat principal del Certamen Empresa de l’Any de 
Mediterráneo per adjudicar els premis, i la posterior gala, on es van lliurar els premis.

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. Va presidir la gala el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

El dia 28 de maig, el vicepresident Rafael Montero, va assistir per delegació del president Rafael 
Benavent, a l’acte d’entrega de diplomes d’Enginyeria Industrial i Certificats d’Intensificació de la titulació.

El dia 7 de juny, els presidents dels Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes van 
mantenir una reunió amb la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, María José Catalá Verdet, en la 
qual es van tractar els temes més candents que afecten el sistema universitari valencià. Es va felicitar la 
consellera per la iniciativa d’incentivar l’ensenyament de la llengua anglesa en els primers nivells.

Diplomats i autoritats després de finalitzar l’acte
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També el dia 7 de juny, el president i el secretari del Consell Social, Rafael Benavent i José Muñoz, 
respectivament, van assistir a una reunió del Fòrum d’Opinió al Casino Antic de Castelló, que va estar 
presidida pel conseller d’Economia, Indústria i Comerç, Máximo Buch Torralva.

El dia 22 de juny, el vicepresident del Consell Social, Rafael Montero, en representació del president, 
va formar part de la taula presidencial de l’acte de clausura del curs acadèmic 2011/12 de la Universitat 
per a Majors. També va assistir el secretari del Consell Social, José Muñoz.

La lliçó de clausura va ser impartida pel catedràtic de la Universitat Jaume I, Víctor Manuel Mínguez 
Cornelles, amb el títol “Els emperadors i reis taumaturgs i el poder de la curació”.

          Taula presidencial           Lliurament de diplomes

Titulats Senior
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 El dia 27 de juny, es va realitzar en la Fundació Universitat Empresa de València, la XVII Jornada 
Universitat – Societat, en la qual es van lliurar els premis de reconeixent a les millors pràctiques tant en 
l’àmbit universitari com en l’empresarial.

A l’acte, que va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, va 
assistir José Muñoz, secretari del Consell Social. 

El dia 11 de juliol, el president del Consell, Rafael Benavent, va assistir a la inauguració de les noves 
plantes de Policarbonatodiol i Ubesol i de la Plataforma Logística en Port Castelló, sota la presidència del 
conseller delegat d’UBE Industries Ltd., Michio Fakeshita.

El dia 12 de juliol, en un acte celebrat a la sala juntes de Rectorat, va prendre possessió del càrrec 
de gerent de la Universitat, després de la jubilació d’Antonio Montañana Riera, el fins ara vicerector de 
Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, Andrés Marzal Varó i el professor Pablo Aibar Ausina, com 
a nou vicerector de Campus, Noves Tecnologies i PAS.

Vicent Climent, rector; Rafael Benavent, president del Consell Social, José Miguel Saval, director general d’Universitat, Estudis 
Superiors i Ciència; i M. Victoria Petit, secretària general de l’UJI, presidint l’acte

Presa de possessió de Pablo Aibar AusinaPresa de possessió d’Andrés Marzal Varó 
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Així mateix, com a conseqüència de la redistribució de funcions del Consell de Direcció, van prendre 
possessió Antonio Barba Juan, com a vicerector d’Investigació i Postgrau, Inmaculada Fortanet com a 
vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme, Miguel Ángel Moliner 
Tena com a vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació, i M. Ángeles Fernández Izquierdo 
com a vicerectora de Fundacions i Responsabilitat Social.

A l’acte van assistir el vicepresident Rafael Montero, el conseller Manuel González Cudilleiro i el secretari 
José Muñoz.

El nou Equip de Govern, després de la seua presa de possessió
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El passat dia 19 de juliol, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a una reunió de secretaris de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes amb el director general d’Universitat, Estudis 
Superiors i Ciència, José Miguel Saval, per tractar temes de la màxima importància per a totes les universitats 
públiques valencianes. 

El dia 6 de setembre el president del Consell, Rafael Benavent, va assistir junt amb el secretari del 
Consell, José Muñoz, a l’acte d’obertura de curs a la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València, 
la lliçó inaugural del qual va estar a càrrec del professor de la Facultat de Ciències de l’Esport, Fisioteràpia 
i Podologia de la dita Universitat, Carlos Pablos Abella, amb el títol ‘L’activitat física com a instrument de 
qualitat de vida per a les persones majors”.

El dia 10 de setembre, Rafael Benavent va assistir a la Inauguració del segon edifici del Parc Científic 
i Empresarial, ESPAITEC, que va comptar amb l’assistència del president de la Generalitat Valenciana, 
Alberto Fabra Part. Aquest edifici està sent ja utilitzat per empreses de base tecnològica i pot ser molt útil 
de cara a la innovació del teixit productiu, ja que fomenta l’esperit emprenedor entre el nostre estudiantat.

A aquest acte van assistir els vicepresidents Rafael Montero i José Luis Breva, el secretari José Muñoz i 
els vocals Pablo Baigorri, Encarna Barragán, Juan Barreda, Rafael Cerdá,  Alfonso Ferrada, Manuel González 
i Juan José Monzonís.

El dia 14 de setembre es va celebrar el solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2012/13. Van formar 
part de la taula presidencial el rector de l’UJI, Vicent Climent; el president del Consell Social de l’UJI, Rafael 

D’esquerra a dreta Lázaro Marín, secretari del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández; Luis Ramos, secretari del 
Consell Social de la Universitat d’Alacant; José Miguel Saval, director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència; Déborah 

Salom, secretària del Consell Social de la Universitat Politècnica de València; José Muñoz, secretari del Consell Social de la 
Universitat Jaume I i Vicente Boquera, secretari del Consell Social de la Universitat de València
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Benavent; l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller; el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, 
José Miguel Saval; el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; el rector de la Universitat 
Politècnica de València, Juan Juliá; i la secretària general de l’UJI, M. Victoria Petit.

La lliçó inaugural, amb el títol “Ètica o crisi. La distribució de la responsabilitat” va ser impartida pel 
catedràtic de Filosofia Moral d’aquesta Universitat, Vicente Domingo García Marzá.

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

aSSiStència a acteS

El professor García Marzá impartint la lliçó inaugural



66 aSSiStència a acteS

El dia 26 de setembre el vicepresident del Consell, Rafael Montero, va assistir per delegació del president 
del Consell Social, a l’acte d’obertura de curs de la Universitat per a Majors, i va formar part de la taula 
presidencial. També va assistir el secretari del Consell, Sr. Muñoz.

La lliçó inaugural va ser impartida pel professor Juan Carlos Palmer Silveira, amb el títol “El gènere textual”.

El dia 5 d’octubre el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a una reunió amb els secretaris dels 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes i el director de l’AVAP, en la qual es va sol·licitar la 
participació dels consells socials per a l’elaboració d’un “Llibre verd de l’ocupabilitat del Sistema Universitari 
Valencià”. 

Els dies 25 i 26 d’octubre es van celebrar en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona les Jornades de 
Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, a les quals va assistir 
el secretari, José Muñoz. S’hi van abordar temes relacionats amb les noves tendències sobre governança 
d’universitats, les ponències principals de les quals es van referir als sistemes de governança a Finlàndia, 
Israel i els Estats Units.

El dia 9 de novembre va tenir lloc la primera taula debat universitat-societat, a la Universitat Politècnica 
de València, amb el lema “Que li demanda el món empresarial al món universitari?”, amb l’assistència 
del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació, José Miguel Saval.

Components de la taula presidencial de l’acte d’obertura de curs
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El debat va ser obert pel president del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, Rafael 
Ferrando, que actuava com a amfitrió, i per part del nostre Consell Social va intervenir, el conseller Pablo 
Baigorri que es va referir a la contribució de la universitat per a millorar la internacionalització de les 
empreses. En representació de la resta de consells socials, van ser ponents Alfonso Maldonado, notari de 
València, Silvino Navarro, director general d’Incusa, Javier López Mora, secretari general de CIERVAL i 
Antonio Arias Paredes, conseller delegat del grup Vectalía-Subús. Pot considerar-se que va ser interessant 
i de gran actualitat. 

Autoritats i ponents assistents a la taula debat

aSSiStència a acteS

Intervenció del ponent Pablo Baigorri, vocal del Consell Social de la Universitat Jaume I
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A aquesta primera taula debat van assistir el president del Consell, Rafael Benavent, el vicepresident, 
Rafael Montero, el secretari, José Muñoz, i el gerent de l’UJI, Andrés Marzal. 

El dia 26 de novembre el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a una reunió amb els secretaris 
dels Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes i el director de l’AVAP, en la qual es va 
sol·licitar la col·laboració dels Consells Socials per a instrumentar una enquesta als ocupadors, per tal 
d’obtenir dades per a l’elaboració del “Llibre verd de l’ocupabilitat del Sistema Universitari Valencià”.

El dia 27 de novembre es va celebrar a la Universitat Complutense de Madrid una trobada tècnica de 
secretaris de Consells Socials amb el títol “Model de comptabilitat analítica per a les universitats públiques 
espanyoles”.

Els ponents van ser: Déborah Salom Ciscar, presidenta de la Comissió de Secretaris de la Conferència 
de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, que va intervenir en l’inauguració; Cristina Moneo 
Ocaña, sotsdirectora general de Coordinació i Seguiment Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, que va dissertar sobre: Objectius i abast del model de comptabilitat analítica; i Daniel Carrasco 
Díaz, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Màlaga, que va intervenir amb 
el tema: Característiques del model de comptabilitat analítica i visió pràctica de la seua implantació a les 
universitats.      

El dia 30 de novembre es va celebrar en la Universitat Jaume I la VI Jornada d’Excel·lència  en la Gestió 
Universitària organitzada conjuntament pel Club d’Excel·lència en Gestió i la Universitat Jaume I. El director 
de l’ANECA, Rafael Grieken, va impartir una conferència amb el títol “El camí recorregut en la recerca de 
l’excel·lència universitària: el paper d’ANECA”.

A continuació es va entregar el Segell d’Or d’Excel·lència Europea 500+ a la Universitat Jaume I.

aSSiStència a acteS

D’esquerra a dreta, Miguel Ángel Moliner, vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació; José Miguel Saval, 
director general d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència; Rafael Benavent, president del Consell Social, Vicent Climent, rector, 
Ignacio Ruiz, director de Desenvolupament del Club Excel·lència en Gestió;  i Roque Giner, director AENOR de la delegació a la 

Comunitat Valenciana
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Durant l’any 2012 dos mitjans de comunicació locals han donat principalment cobertura informativa 
a les activitats més destacades del Consell Social de la Universitat Jaume I,  el periòdic Mediterráneo i 
Levante de Castellón. En un any caracteritzat per l’abundància d’esdeveniments extraordinaris –i per això 
noticiables– en els àmbits polític, econòmic i social, s’ha donat menor atenció periodística a l’activitat del 
Consell Social de la Universitat respecte d’anys anteriors.

Notícia referida al Consell Social apareixia el 20 d’abril en Mediterráneo, una foto notícia en què es 
donava compte que el Ple del Consell havia aprovat els comptes de la Universitat, acordat la revisió del 
Pla econòmic i financer de reequilibri per a 2012-2014 i donat el vist i plau a l’assignació de complements 
retributius al PDI segons criteris autonòmics.

Els nomenaments de nous càrrecs duts a terme pel Consell Social de l’UJI durant 2012 van tenir 
ressò en els dos rotatius castellonencs de major difusió. El 30 de maig, una notícia breu de Mediterráneo 
informava del nomenament de la vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals, Inmaculada 
Fortanet, com a vocal de la comissió econòmica del Consell Social i el 17 de juny, tant Mediterráneo 
com a Levante de Castellón informaven del nomenament del nou gerent de la Universitat, el fins llavors 
vicerector Andrés Marzal. Novament Mediterráneo i Levante informaven el 5 d’agost de la incorporació al 
Consell d’Enrique Pallarés com a nou representant de l’alumnat, segons publicava el dia anterior el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

A Castelló van ser novament Mediterráneo i Levante de Castellón els rotatius que van informar sobre la 
celebració a la Universitat Politècnica de València del primer dels debats universitat societat que organitzen 
els Consells Socials de les cinc Universitats Públiques Valencianes. El segon d’aquests diaris explicava amb 
més detall i amplitud de cobertura el desenvolupament de la sessió, mentre que el primer es limitava, en 
un breu, a donar compte de la voluntat dels Consells de crear una plataforma d’aproximació a la realitat 
empresarial valenciana.

El 5 de desembre Mediterráneo i Levante de Castellón difonien la concessió dels premis del Consell Social 
a l’Excel·lència Docent Universitària amb sengles foto notícies il·lustrades amb una imatge dels premiats 
distribuïda pel propi Servei de  Comunicació i Publicacions de la Universitat.

L’any va acabar amb la publicació de tres notícies diferents, dos en el diari Levante de Castellón i una 
en El Mundo - Castellón al día amb la notícia, el dia 15 de desembre, de l’aprovació en el Consell del 
pressupost per a 2013 de la Universitat Jaume I, així com del seu Pla d’estabilitat financera. Tancava l’any 
Levante de Castellón, el 23 de desembre, amb una àmplia informació sobre la concessió del XIV Premi 
d’Investigació del Consell Social de la Universitat Jaume I al professor Juan Bautista Carda, catedràtic de 
Química Inorgànica.

.




