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Com a nou president del Consell Social de l’UJI des del passat mes de juliol, tinc la satisfacció de 
presentar la Memòria del Consell corresponent a l’any 2013 i vull començar manifestant l’agraïment al 
senyor Rafael Benavent Adrián, que durant 19 anys ha presidit el Consell Social de l’UJI amb gran dedicació 
i encert, i a qui devem en bona part l’excel·lent campus i la universitat que tenim a Castelló, que tant ha 
influït en la millora cultural, econòmica i social d’aquesta província. A proposta conjunta del rector i meua, 
en el Ple del Consell Social de 22 d’octubre de 2013 es va nomenar Rafael Benavent Adrián com a president 
d’honor del Consell.

PreSentació del PreSident



6 PreSentació del PreSident

Al mateix temps, vull agrair als altres vocals del Consell Social que ara cessen el treball i la col·laboració 
que han prestat durant aquests anys.

Ens trobem en una època de grans reptes, amb enormes problemes, però amb l’al·licient que el treball de 
la universitat ha de ser base d’un coneixement més ampli en tots els ordres, que ens permeta desenvolupar-nos 
adequadament en aquesta nova societat globalitzada en la qual la investigació, el coneixement i la translació 
d’aquest a la societat són essencials. Per això, tot i les dificultats econòmiques que hi ha avui en dia, vull fer 
una crida a tota la comunitat universitària per a motivar-los a esforçar-se més, cosa que avui és tan necessària.

Els presente aquesta memòria de l’any 2013, aprovada en la reunió del Consell Social de 18 de març de 
2014, en la qual es resumeixen algunes de les activitats dutes a terme pel Consell Social durant l’any passat.

Per ser una missió fonamental del Consell Social, vull destacar no solament l’aprovació dels comptes 
anuals de la Universitat de l’any 2012, que va tenir lloc en el Ple de 29 d’abril de 2013 i que prèviament 
havien sigut aprovats pel Consell de Govern de l’UJI de 25 d’abril de 2013, sinó també el fet que l’informe 
de l’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana és favorable, i també l’informe, sense 
inconvenients, de l’auditoria de la Sindicatura de Comptes referent a l’exercici 2011.

Cal ressaltar el Projecte de revisió i finalització del pla economicofinancer de reequilibri presentat per la 
Universitat juntament amb els comptes anuals del 2012, que ha ajudat considerablement a l’equilibri financer, 
dins de les limitacions que hi ha a causa de la situació econòmica, i sense el qual la nostra situació seria més greu.

L’any 2013 s’han dut a terme múltiples revisions de plans d’estudi de diferents titulacions, graus i 
màsters per a fer més eficaç la nostra universitat dins del marc normatiu i al servei de la societat. S’ha tingut 
en compte la sostenibilitat del sistema, analitzant sempre el cost o no que poguera suposar qualsevol actuació 
d’aquest tipus. També s’ha suggerit la simplificació d’aquests tràmits, que semblen excessivament burocràtics.

Durant l’any passat ha continuat la implantació en la nostra universitat de les titulacions de Medicina 
i Infermeria que comprenen ja els tres primers cursos de cada una. Això suposa un esforç pressupostari 
especial per al qual s’haurà d’aconseguir un millor finançament, ateses les limitacions actuals i l’exigència 
de construcció del nou edifici que les alberga, cada vegada més necessari tenint en compte el creixement de 
professorat i d’alumnes que comporta aquesta implantació.

El 22 de febrer de 2013, en la celebració de l’acte acadèmic de la festa de la Universitat, del XXII 
aniversari de la seua creació, es van lliurar els premis corresponents a l’any 2012 convocats pel Consell Social: 

El IV Premi a l’Excel·lència Docent Universitària es va entregar a Carmen Lázaro Guillamón, 
professora del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; Mercedes 
Marqués Andrés, professora del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals, i a Juan Carlos Palmer Silveira, professor del Departament d’Estudis 
Anglesos de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, els quals van acreditar una especial dedicació a la 
docència, reconeguda especialment pels alumnes.

També es va fer entrega de la cinquena edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, els guanyadors de la qual van ser Alfredo Raúl Cebrián Fuertes, llicenciat en Publicitat i 
Relacions Públiques, titulat de 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, i a 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 és 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 del client.

El XIV Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, es va entregar 
al Dr. Juan Bautista Carda Castelló, catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat Jaume I de Castelló, 
pels mèrits i reconeixements acreditats.
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Així mateix, a l’acabament de l’any 2013 es van resoldre els premis del Consell Social corresponents a 
l’any 2013: V Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, VI Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 
i XV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, el lliurament dels quals es du a terme en la festa de 
la Universitat al febrer de 2014.

Finalment vull donar les gràcies al rector, el gerent, els vicerectors i la secretària general per la 
col·laboració que en tot moment han prestat i pel seu esforç per millorar aquesta universitat.

Castelló de la Plana, març de 2014

 José Luis Breva Ferrer

President del Consell Social de la Universitat Jaume I
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Sr. JoSé LuiS Breva Ferrer

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
Sra. ainhoa aLBeroLa Lorente

Estudiant
Sra.  Mª JoSé Morte ruiz 

PAS

represeNtaNts elegits pel CoNsell de goverN:

deSembre de 2013
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Sr. aLFonSo Ferrada GóMez Sr. SeBaStián PLa CoLoMina Sr. LuiS PradeS Perona

deSiGnatS Pel conSeller d'ducació

Sr. PaBLo BaiGorri GarCía

Vicepresident

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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Sr. ManeL nieto i MorCiLLo 
CCOO

Sra.  María CarMen GóMez aLonSo

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

Vicepresidente
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



12 comPoSició del conSell Social

Sr. ManueL GonzáLez CudiLLeiro

deSiGnat 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:

Presidente por delegación: Sr. rAfAEl MONtErO GOMIS

Vocals: Sr. AlfONSO BAtAllEr VICENt

 Sr. rAfAEl CErdá fErrEr

 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 por delegació: Sr. PABlO BAIGOrrI GArCíA

Vocals: SrA AINhOA AlBErOlA lOrENtE

 Sr. AlfONSO fErrAdA GÓMEz 
 Sr. MANuEl GONzálEz CudIllEIrO

 Sr. JOSé ANtONIO hErrANz MArtíNEz

 SrA. MAríA VICtOrIA PEtIt lAVAll

 Sr. luIS PrAdES PErONA

Secretari: Sr. JOSé MuñOz CAStIllO
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Informe de la GerèncIa de l’UJI sobre la 
confeccIó de la lIqUIdacIó del pressUpost 
corresponent a l’exercIcI 2012

A la vista de l’informe del president de la 
Comissió Econòmica i del gerent, tenint en compte 
l’article 6.5 del Reial decret llei 14/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 

presa de possessIó de maría del carmen Gómez 
alonso com a vocal del consell socIal en 
sUbstItUcIó de laUreà pUIG qUerol

El president de la sessió, Rafael Montero, 
cedeix la paraula al secretari del Consell 
Social, José Muñoz Castillo, perquè llija l’Ordre 
8/2013, de 19 de febrer, de la Consellera 
d’Educació, Cultura i Esport, publicada en el 
DOCV núm. 6972, de data 25 de febrer de 
2013, per la qual es nomena vocal del Consell 
Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 
en representació dels interessos socials de 
la Comunitat Valenciana, María del Carmen 
Gómez Alonso, designada per la Comissió 
Executiva Nacional de la Unió General de 
Treballadors del País Valencià, en substitució 
de Laureà Puig Querol. 

A continuació, Rafael Montero, va cridar la 
consellera perquè jurara o prometera el càrrec.

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

Presa de possessió de la Sra. Maria del Carmen Gómez Alonso 

Ple núm. 55, de 15 de març de 2013
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despesa pública en l’àmbit educatiu, que modifica 
l’article 81.5 de la LOMLOU, en virtut del que 
disposa l’article 3.u) en relació amb l’apartat e) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell acorda, per 
unanimitat, prendre coneixement de la liquidació 
provisional del pressupost 2012 de la Universitat 
Jaume I i de les seues entitats dependents, segons 
documentació aportada per la Gerència.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va prendre 
coneixement de les modificacions pressupostàries 
números 114 a 119, corresponents a l’exercici 2012, 
i números 2 a 19 corresponents a l’exercici 2013.

fIxacIó, sI escaU, de les tarIfes sobre els 
costos de GestIó dels expedIents de pràctIqUes 
extracUrrIcUlars en empreses

Després del corresponent debat, tenint en 
compte l’acord del Consell de Govern núm. 32, 
de data 1 de març de 2013, en virtut del que 
disposa l’article 3.k) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, i d’acord amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, 
per unanimitat, la fixació de preus públics per als 
alumnes que realitzen pràctiques extracurriculars 
en empreses o entitats, en 40 €/mes per estudiant 
per als expedients de pràctiques a Espanya i 
resta d’Europa, i 50 €/mes per estudiant per a les 
pràctiques fora d’Europa, d’acord amb la memòria 
justificativa, sense que això supose modificació 
o solapament amb la gestió de les pràctiques 
extracurriculars en empresa desenvolupades per 
la Fundació Universitat Jaume I – Empresa.

assIGnacIó de complements retrIbUtIUs per al pdI 
d’acord amb els crIterIs aUtonòmIcs

D’acord 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 va acordar, per unanimitat, 
l’assignació de complements retributius per al PDI, 
d’acord amb els criteris autonòmics.

aprovacIó, sI escaU, de les seGüents sUbvencIons 
nomInatIves: amplIacIó de les sUbvencIons 
prevIstes en el pressUpost 2013 a favor de la 
socIetat d’amIcs I antIcs alUmnes de l’UJI 
per 17.500 €, I del parc cIentífIc tecnolòGIc I 
empresarIal de l’UJI, sl, per Import de 58.000 
€; concessIó d’Una nova sUbvencIó a favor de 
l’assocIacIó adcomUnIca per Un Import total 
de 15.000 €

Tenint en compte l’informe del president 
de la sessió, en virtut del que disposa l’article 
3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell 
Social acorda, per unanimitat, l’aprovació de les 
subvencions nominatives aprovades pel Consell de 
Govern en la sessió núm. 32, d’1 de març de 2013, 
que es detallen:

- Ampliació de les subvencions previstes en 
el pressupost 2013 a favor de la Societat 
d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI per 17.500 
€, i del Parc Científic Tecnològic i Empresarial 
de l’UJI, SL, per import de 58.000 €.

- Concessió d’una nova subvenció a favor de 
l’Associació ADComunica per un import 
total de 15.000 €.

aUtorItzacIó, sI escaU, per a la partIcIpacIó de 
l’InstItUt InterUnIversItarI de desenvolUpament 
socIal I paU en aIpaz (assocIacIó espanyola 
d’InvestIGacIó per a la paU)

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, i l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern, celebrat el dia 31 de gener 
de 2013, així com el que estableix l’article 45.36 
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dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel 
Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que 
disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, i d’acord amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell acorda, per unanimitat, autoritzar 
que l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau entre a formar part de l’Associació 
Espanyola d’Investigació per a la Pau.

aUtorItzacIó, sI escaU, perqUè l’InstItUt de 
plaGUIcIdes I aIGües entre a formar part de 
l’assocIacIó norman (network of reference 
laboratorIes, research centres and related 
orGanIsatIons for monotorInG of emerGInG 
envIronmental sUbstances)

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, i l’aprovació de la 
proposta pel Consell de Govern, celebrat el dia 
31 de gener de 2013, així com el que estableix 
l’article 45.36 dels Estatuts de la Universitat Jaume 
I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en 
virtut del que disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, i a 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell acorda, per unanimitat, autoritzar 
que l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 
entre a formar part de l’Associació NORMAN 
(Network of Reference Laboratories, Research 
Centres and Related Organisations for Monotoring 
of Emerging Environmental Substances).

Informe favorable, sI escaU, de la proposta 
d’aUtorItzacIó del màster InterUnIversItarI en 
proteccIó InteGrada de cUltIUs

Tenint en compte l’informe del vicepresident, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 28, celebrat el 31 d’octubre 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 acorda, per unanimitat, 
emetre informe favorable sobre la modificació 
del pla d’estudis del màster interuniversitari en 
Protecció Integrada de Cultius, i incorporació 
de la Universitat de Girona, en els termes de la 
documentació aportada.

Informe favorable, sI escaU, sobre la sUpressIó 
del màster UnIversItarI en pràctIca JUrídIca 
I del màster UnIversItarI en tecnoloGIa de la 
tradUccIó I localItzacIó

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 31, celebrat amb data 31 de 
gener de 2013, 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 acorda, 
per unanimitat, emetre informe favorable sobre 
la supressió del màster universitari en Pràctica 
Jurídica i del màster universitari en Tecnologies 
de la Traducció i Localització.

aprovacIó, sI escaU, de la memòrIa del consell 
socIal corresponent a l’any 2012

Tenint en compte l’informe del president de la 
sessió, el Ple aprova, per unanimitat, la Memòria 
del Consell Social corresponent a l’any 2012 i 
acorda publicar-la. La Memòria conté: «Presentació 
a càrrec del president», «Composició del Consell 
Social», «Composició de les comissions», «Acords 
tractats pel Consell Social», «Dictàmens de les 
comissions», «Reunions de consells i comissions», 
«Informes sobre l’auditoria de l’exercici 2011», 
«Premis del Consell Social», «Assistència a actes, 
i «El Consell Social en premsa durant l’any 2012».

aprovacIó, sI escaU, de les bases dels premIs del 
consell socIal per a l’any 2013

En virtut del que disposa l’article 28.2 del 
Reglament d’organització i funcionament del 
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Consell Social aprovat pel Decret 47/2005, 
de 4 de març, del Consell de la Generalitat, 
el president proposa al Ple l’aprovació de les 
bases del XV Premi d’Investigació Consell 

Ple núm. 56, de 29 d’abril de 2013 

aprovacIó, sI escaU, dels comptes anUals 
de les entItats dependents de la UnIversItat, 
corresponents a l’exercIcI 2012

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals exercici 2012», de la societat Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat 
Jaume I, SL, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això la legislació mercantil o una 
altra a la qual puguen estar sotmeses aquestes 
entitats i en virtut del que s’estableix en l’article 
3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, per 
unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals 
de l’exercici 2012 de la Societat Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume 
I, SL.

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals i informe de gestió exercici 2012», de la 
societat L’Àgora Universitària, SL, i sense perjudici 
del que estableix respecte d’això la legislació 
mercantil o una altra a la qual puguen estar 
sotmeses aquestes entitats i en virtut del que 
disposa l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, d’acord amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2012 de la societat L’Àgora 
Universitària, SL.

Tenint en compte el document corresponent a 
l’exercici 2012 de la Fundació Isonomia, aportat, 
sense perjudici del que estableix respecte d’això 
la legislació mercantil o una altra a la qual puguen 
estar sotmeses aquestes entitats, i en virtut del 
que disposa l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials 

Social –Trajectòria Investigadora, així com les 
de la VI edició del Premi del Consell Social a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil incloent-hi la 
corresponent convocatòria.

de les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple va acordar, per unanimitat, l’aprovació dels 
comptes anuals de l’exercici 2012 de la Fundació 
Isonomia.

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals exercici 2012», de la Fundació General de 
la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això la legislació mercantil o una 
altra a la qual puguen estar sotmeses aquestes 
entitats, i en virtut del que disposa l’article 
3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple va acordar, 
per unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals 
de l’exercici 2012 de la Fundació General de la 
Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana.

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 
2012», de la Fundació Germà Colón Domènech, 
Fundació de la Comunitat Valenciana, i sense 
perjudici del que estableix respecte d’això la 
legislació mercantil o una altra a la qual puguen 
estar sotmeses aquestes entitats, i en virtut del 
que disposa l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell va acordar, per unanimitat, l’aprovació 
dels comptes anuals de l’exercici 2012 de la 
Fundació Germà Colón Domènech, Fundació 
de la Comunitat Valenciana. 

Tenint en compte el document «Comptes 
anuals 2012», de la Fundació Universitat Jaume I 
– Empresa, i sense perjudici del que estableix 
respecte d’això la legislació mercantil o una altra 
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a la qual puguen estar sotmeses aquestes entitats, 
i en virtut del que estableix l’article 3.g) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2012 
de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa.

aprovacIó, sI escaU, dels comptes anUals de la 
UnIversItat, corresponents a l’exercIcI 2012

Tenint en compte l’exposició efectuada, 
l’aprovació pel Consell de Govern en la sessió 
núm. 34, de data 25 d’abril de 2013, en virtut del 
que disposa l’article 3.e) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell va acordar, per unanimitat, aprovar 
els comptes corresponents a l’exercici 2012 de la 
Universitat Jaume I de Castelló.

proJecte de revIsIó I fInalItzacIó del pla 
economIcofInancer de reeqUIlIbrI qUe es presenta 
JUntament amb els comptes anUals de l’exercIcI 
2012

Tenint en compte l’exposició del president de 
la sessió i del gerent, la documentació aportada, 
l’acord del Consell de Govern de data 25 d’abril 
de 2013, d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut 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, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, l’aprovació de la revisió i finalització 
del Pla economicofinancer de reequilibri presentat 
juntament amb els comptes anuals de 2012.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va prendre 
coneixement de les modificacions pressupostàries 
números 20 a 31.

aUtorItzacIó, sI escaU, per a la partIcIpacIó de la 
UnIversItat JaUme I en la conferèncIa nacIonal 
de deGans de facUltats de medIcIna espanyoles

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i l’aprovació 
de la proposta pel Consell de Govern número 
33, celebrat el dia 27 de març de 2013, així com 
el que estableix l’article 45.36 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, 
de 27 d’agost, i en virtut del que disposa l’article 
4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
del Consell va acordar, per unanimitat, autoritzar 
la participació de la Universitat Jaume I en la 
Conferència Nacional de Degans de Facultats de 
Medicina Espanyoles.

Informe favorable, sI escaU, sobre la modIfIcacIó 
del nom de l’InstItUt UnIversItarI d’estUdIs 
femInIstes I de Gènere de la UnIversItat JaUme I

D’acord amb la proposta del Consell de 
Govern en la sessió número 31, del dia 31 de 
gener de 2013, tenint en compte la documentació 
aportada, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, emetre informe favorable 
sobre la modificació de la denominació de l’Institut 
Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere, 
consistent a afegir Purificación Escribano, segons 
el que disposa l’article 8.2 redactat d’acord amb 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

presa de coneIxement de l’Informe de l’anàlIsI dels 
màsters UnIversItarIs ImpartIts en la UnIversItat 
JaUme I dUrant el cUrs acadèmIc 2012-2013

Atenent l’informe del vicerector d’Investigació i 
Postgrau, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, prendre coneixement de 
l’informe sobre l’anàlisi dels màsters universitaris 
impartits a la Universitat Jaume I durant el curs 
2012-2013.
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Ple núm. 57, de 29 de maig de 2013 

aUtorItzacIó, sI escaU, per a la contractacIó 
de concessIó demanIal per a la UtIlItzacIó d’Un 
edIfIcI de la UnIversItat JaUme I

Tenint en compte l’informe del president de 
la Comissió Econòmica, i la proposta d’aquesta, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
prendre coneixement del que ha informat el gerent 
i no considerar necessari emetre l’autorització de 
concessió demanial a què es refereix aquest punt 
de l’ordre del dia, per ser encara possible prorrogar 
l’actual concessió per un any; però si l’empresa 
concessionària no aporta les autoritzacions 
corresponents abans del pròxim 31 d’agost, no es 
prorrogarà la concessió.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va prendre 
coneixement de les modificacions pressupostàries 
números 33 a 48, i va aprovar la número 32.

Informe favorable, sI escaU, sobre la modIfIcacIó 
dels plans d’estUdIs seGüents. facUltat de cIèncIes 
JUrídIqUes I econòmIqUes: GraU en fInances 
I comptabIlItat, GraU en economIa, GraU en 
admInIstracIó d’empreses, I GraU en relacIons 
laborals I recUrsos hUmans; facUltat de 
cIèncIes de la salUt: GraU en InfermerIa; facUltat 
de cIèncIes hUmanes I socIals: GraU en estUdIs 
anGlesos, GraU en hIstòrIa I patrImonI, GraU 
en hUmanItats – estUdIs IntercUltUrals, I GraU 
en tradUccIó I InterpretacIó; escola sUperIor 
de tecnoloGIa I cIèncIes experImentals: GraU en 
qUímIca, GraU en matemàtIca compUtacIonal, 
I GraU en enGInyerIa en dIsseny IndUstrIal I 
desenvolUpament de prodUctes

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, les aprovacions del 
Consell de Govern núm. 33, celebrat amb data 
27 de març de 2013, i núm. 35, celebrat el dia 17 
de maig de 2013, 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 acorda, 
per unanimitat, emetre informe favorable sobre la 
modificació dels plans d’estudis següents; Facultat 
de Ciències Jurídiques i Econòmiques: grau en 
Finances i Comptabilitat, grau en Economia, grau 
en Administració d’Empreses, i grau en Relacions 
Laborals i Recursos Humans; Facultat de Ciències 
de la Salut: grau en Infermeria; Facultat de Ciències 
Humanes i Socials: grau en Estudis Anglesos, 
grau en Història i Patrimoni, grau en Humanitats 
– Estudis Interculturals, i grau en Traducció i 
Interpretació; Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals: grau en Química, grau 
en Matemàtica Computacional, i grau en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de Productes, 
d’acord amb la documentació aportada.
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La modificació pressupostària nombre 68 
és aprovada pel Consell Social, segons disposa 
l’article 3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

estat d’execUcIó del pressUpost 

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident, 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 prevI, sI escaU, a l’acord del consell de 
Govern sobre la partIcIpacIó de la UnIversItat 
JaUme I en ebt (empreses de base tecnolòGIca)

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, conforme amb l’acord 
de la Comissió Econòmica, i en virtut del que 
disposa la disposició addicional vint-i-quatrena 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, emet informe favorable sobre la 
participació en les següents empreses de base 
tecnològica: Emotional Apps, SL, Ubik Geospatial 
Solutions, SL, i Energy Apps, SL, a l’efecte de la 
compatibilitat dels professors, amb caràcter previ 
a l’acord del Consell de Govern sobre la creació 
d’aquestes empreses, i a l’autorització del Consell 
Social.

Informe de control Intern

El Ple del Consell, d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, pren coneixement de 
l’informe del Servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2012, complint el que disposa l’article 
3.i) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 

presa de possessIó de manel nIeto I morcIllo

José Luis Breva, president del Consell 
Social, va presentar i va donar la benvinguda 
al nou conseller Manel Nieto i Morcillo, que 
substitueix Encarna Barragán Brito, i que ha sigut 
nomenat per Ordre 74/2013, de 28 de juny, 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
publicada en el DOCV núm. 7062, de 8 de juliol 
de 2013. A continuació, i després de la lectura del 
nomenament pel secretari, el conseller va prendre 
possessió del càrrec.

nomenament de vIcepresIdents I composIcIó de 
les comIssIons

Tenint en compte el que disposa l’article 24.c) 
del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell Social, aprovat pel Decret 47/2005, 
de 4 de març, del Consell de la Generalitat, i a 
proposta del president del Consell Social, el Ple 
acorda, per unanimitat, designar el conseller José 
Antonio Herranz Martínez vocal de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

A proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell Social pren coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 49 a 67 i 
69 a 73. 

Ple núm. 58, de 10 de juliol de 2013

Presa de possessió de Manel Nieto i Morcillo



22 aSSumPteS tractatS Pel conSell Social

Informe favorable, sI escaU, de les memòrIes de 
verIfIcacIó de màsters UnIversItarIs 

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Investigació i Postgrau, la documentació 
aportada, l’aprovació pel Consell de Govern 
núm. 36, celebrat amb data 25 de juny de 
2013, 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, i d’acord amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple acorda, per unanimitat, emetre informe 
favorable sobre la modificació de les memòries 
de verificació del màster universitari en Enginyeria 
Industrial i del màster universitari en Química 
Teòrica i Modelització Computacional.

Informe favorable, sI escaU, sobre l’extIncIó de 
màsters UnIversItarIs

Tenint en compte l’informe del president 
del Consell Social, la documentació aportada, 
l’aprovació pel Consell de Govern núm. 36, 
celebrat amb data 25 de juny de 2013, 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 acorda, per unanimitat, emetre 
informe favorable sobre l’extinció del màster 
universitari en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular, el màster universitari en Biologia 
Molecular, Cel·lular i Genètica, i el màster en 
Internacionalització Econòmica, Integració i 
Comerç Internacional, amb la recomanació 
d’implantar en la Universitat Jaume I, quan siga 
possible, un màster en Nanotecnologia.

Informe favorable, sI escaU, per a la verIfIcacIó 
del pla d’estUdIs de GraU en cIèncIes de l’actIvItat 
físIca I de l’esport

Tenint en compte l’informe del president 
del Consell Social, l’aprovació del Consell de 
Govern núm. 36, de data 25 de juny de 2013, 
de conformitat amb la proposta de la Comissió 

Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i l’article 40.2 dels Estatuts 
de la Universitat, aprovats pel Decret 116/2010, 
de 27 d’agost.

aprovacIó, sI escaU, de la dIstrIbUcIó entre els 
departaments, de les 29 beqUes-col·laboracIó, 
assIGnades a la UnIversItat JaUme I per al cUrs 
acadèmIc 2013-2014 

Tenint en compte l’escrit de data 19 de juny de 
2013, de la Direcció General de Política Universitària 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, pel qual es 
comunica la convocatòria de beques-col·laboració 
d’estudiants en departaments universitaris per al 
curs acadèmic 2013-2014, i tenint en compte la 
proposta del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau 
i de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social acorda, per unanimitat, l’aprovació de 
distribució entre els departaments, de les 29 beques-
col·laboració per al curs acadèmic 2013-2014.

Informe favorable, sI escaU, de les modIfIcacIons 
dels plans d’estUdIs de màster

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Investigació i Postgrau, la documentació 
aportada, l’aprovació pel Consell de Govern 
núm. 35, celebrat amb data 17 de maig de 2013, 
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 acorda, per unanimitat, emetre 
informe favorable sobre les modificacions dels 
plans d’estudis dels màsters següents, en els 
termes de la documentació aportada:

- Màsters universitar is en Professorat 
d ’Educació Secundàr ia  Obl igatòr ia 
i Batxi l lerat , Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes.

- Màs ter  un iver s i ta r i  en Traducc ió i 
Interpretació.

- Màster en Física Aplicada.

- Màster en Ciències de la Infermeria.
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d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social acorda, per unanimitat, emetre 
informe favorable sobre la verificació del pla 
d’estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport.

Informe dels resUltats dels GraUs Implantats a l’UJI

La vicerectora d’Estudis i Espai Europeu 
d’Educació Superior va presentar un informe, al 
Ple, respecte a la taxa d’èxit i de rendiment, la taxa 
d’oferta, demanda i matriculació així com la taxa 
d’abandó en els 29 graus implantats a la Universitat 
durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012.

El Ple del Consell Social en va prendre 
coneixement.

modIfIcacIó de l’rpt del pdI

Segons el que disposa l’article 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell acorda, per 
unanimitat , prendre coneixement de les 
modificacions de llocs de treball del PDI, que van 
ser aprovades pel Consell de Govern en la sessió 
número 35, de data 17 de maig de 2013.

convocatòrIa del premI excel·lèncIa docent

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat i en virtut 
del que disposa l’article 4.x) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de consells socials 
de les universitats públiques valencianes, el Ple del 
Consell Social va acordar, per unanimitat, aprovar 
les bases de la V edició del Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, corresponent al curs 
acadèmic 2012-2013.

El Ple va acordar, per unanimitat, aprovar el 
barem proposat i fer pública la convocatòria 
mitjançant correu electrònic dirigit a tot el PDI 

de la Universitat Jaume I, acompanyant les bases 
que regeixen el premi, a partir de la comunicació 
de l’enquesta de valoració docent, i concedir un 
termini per a la presentació de candidatures, que 
acabarà el dia 15 de novembre de 2013. 

deleGacIó en el presIdent per a aUtorItzar la 
UtIlItzacIó del procedIment neGocIat sense 
pUblIcItat, per a l’adqUIsIcIó de béns d’eqUIp 
afectes a la InvestIGacIó

El Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
delegar en el president del Consell Social 
l’autorització per a la utilització del procediment 
negociat sense publicitat per a l’adquisició de béns 
d’equip afecte a la investigació, a la qual es refereix 
l’article 4.h) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.



24 aSSumPteS tractatS Pel conSell Social

presa de possessIó d’aInhoa alberola lorente 
com a vocal del consell socIal, eleGIda pel 
consell de Govern de l’UJI, en representacIó de 
l’alUmnat

El president, José Luis Breva Ferrer, va cedir 
la paraula al secretari del Consell Social, José 
Muñoz Castillo, perquè llija l’Ordre 85/2013, de 
12 d’agost, de la consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació, publicada en el DOCV núm. 7103, 
de data 4 de setembre de 2013, per la qual es 
nomena vocal del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, elegida pel mateix Consell de Govern 
en la sessió de data 25 de juliol de 2013, Ainhoa 
Alberola Lorente, en representació de l’alumnat 
(ordre que s’adjunta a aquesta acta).

A continuació, Ainhoa Alberola Lorente va 
prendre possessió del càrrec com a vocal del 
Consell Social elegida pel Consell de Govern en 
representació de l’alumnat.

Informe del conseller manUel González 
cUdIlleIro sobre la reUnIó de la comIssIó de 
valoracIó de beqUes

El Sr. González Cudilleiro va informar sobre la 
reunió de la Comissió de Valoració de Beques que, 
presidida pel director general d’Universitat, Estudis 
Superiors i Ciència, va tractar l’Ordre 2/2013, de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, referent a 
la compensació per la Generalitat a les universitats 

de la Comunitat Valenciana del complement de les 
taxes de matrícula no finançades pel Ministeri, fins 
a l’import total de la matrícula.

Així mateix, va informar que es va tractar 
l’Ordre 3/2013, de la mateixa Conselleria, per la 
qual es convoquen beques per a casos en què 
concórreguen circumstàncies econòmiques 
sobrevingudes durant el curs 2012-2013 a les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

A la vista de l’informe del Sr. González 
Cudilleiro, el Ple en va prendre coneixement.

nomenament de vocal per a la comIssIó 
d’assUmptes UnIversItarIs

Tenint en compte l’article 24 1.b) del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social, 
aprovat pel Decret 47/2003, de 4 de març, del 
Consell de la Generalitat, i l’article 13 de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el president va formular la proposta 
de nomenament com a vocal de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris a Ainhoa Alberola 
Lorente. Després de mostrar el Ple la seua 
conformitat, va ser elegida pels representants del 
Consell de Govern, en el Consell Social.

aUtorItzacIó, sI escaU, de la partIcIpacIó de la 
UnIversItat JaUme I en ebt (empreses de base 
tecnolòGIca)

Tenint en compte l’informe del vicepresident, la 
documentació aportada, l’acord adoptat pel Ple del 
Consell Social núm. 58, de data 10 de juliol, l’acord 
del Consell de Govern núm. 37, de data 25 de juliol 
de 2013, d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, i en virtut del que disposa l’article 4.l) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell Social autoritza, per 
unanimitat, la participació en les següents empreses 
de base tecnològica: Emotional Apps, SL, Ubik 
Geospatial Solutions, SL, i Energy Apps, SL.

Ple núm. 59, de 22 d’octubre de 2013 

Moment de la presa de possessió d’Ainhoa Alberola Lorente
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presa de coneIxement de l’Informe sobre l’operacIó 
de contraGarantIa per al proGrama d’IntercanvI 
d’estUdIants amb els eUa

A la vista de l’informe del vicepresident 
i conforme amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, prendre 
coneixement dels tràmits iniciats i de l’anul·lació 
del procés.

aUtorItzacIó, sI escaU, per a l’adqUIsIcIó de 
partIcIpacIons socIals de l’àGora UnIversItàrIa, 
sl, I per a la seUa posterIor dIssolUcIó

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’acord del Consell de Govern adoptat en la sessió 
núm. 38, de 8 d’octubre de 2013, d’acord amb la 
proposta de la Comissió Econòmica i en virtut del 
que disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el Ple del Consell 
Social acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició 
de participacions socials de L’Àgora Universitària, 
SL, i que, posteriorment, i condicionada a un 
informe favorable sobre les implicacions fiscals per 
a la Universitat, es dissolga la societat.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

A proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 74 a 75 i 
77 a 102.

Les modificacions números 76 i 103 van ser 
aprovades pel Ple, com disposa l’article 3.b) i q) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

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 2012

A la vista de l’informe del vicepresident, el Ple 
acorda, per unanimitat, donar-se per assabentat 

de l’informe d’auditoria de comptes anuals de 
l’exercici 2012, 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.

presa de coneIxement de l’Informe sobre 
condIcIonants econòmIcs per a la confeccIó del 
pressUpost de l’UJI en 2014

A la vista de l’informe del vicepresident, el Ple 
acorda, per unanimitat, prendre coneixement dels 
condicionants econòmics per a la confecció del 
pressupost de l’UJI, exercici 2014.

aprovacIó, sI escaU, del límIt màxIm de despesa per 
a l’exercIcI 2013

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’informe del gerent i el debat que hi ha hagut, i en 
virtut del que disposa l’article 3 de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, 
i a fi de fer complir l’article 6.cinc del Reial decret 
llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública educativa, 
pel qual es modifica l’apartat II de l’article 81 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, aprovar el límit màxim de 
despeses per a l’exercici 2013.

aUtorItzacIó, sI escaU, de la taxa per a l’ús 
d’Instal·lacIons esportIves d’eqUIp

Vist l’informe del vicepresident, l’acord del 
Consell de Govern adoptat en la sessió número 37, 
de 25 de juliol de 2013, i en virtut del que disposa 
l’article 3 k) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, fixar les taxes d’equip d’ús 
diari d’instal·lació per al curs 2013-2014.
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verificació dels màsters: Història i Identitats en 
el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX), màster 
universitari en Direcció d’Empreses, màster 
universitari en Intervenció i Mediació Familiar 
per la Universitat Jaume I, màster universitari 
en Investigació i Biotecnologia Agràries per 
la Universitat Jaume I, màster universitari en 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en 
Recursos Humans per la Universitat Jaume I.

Informe favorable, sI escaU, de les modIfIcacIons 
dels plans d’estUdI seGüents: GraU en dret, GraU 
en GestIó I admInIstracIó públIca, GraU en 
crImInoloGIa I seGUretat I GraU en tUrIsme

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern número 37, de data 25 de 
juliol de 2013, 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, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple acorda, per unanimitat, 
emetre informe favorable sobre les modificacions 
que corresponen als següents graus de la Facultat 
de Ciències Jurídiques i Econòmiques: grau en 
Dret, grau en Gestió i Administració Pública, grau 
en Criminologia i Seguretat, i grau en Turisme.

Informe favorable, sI escaU, sobre la memòrIa de 
creacIó de l’escola de doctorat de la UnIversItat 
JaUme I de castelló

Vist l’informe del vicepresident, l’acord 
del Consell de Govern adoptat en la sessió 
número 38, de 8 d’octubre de 2013, el Reial 
Decret 99/2011 i el Decret 159/2012 del 
Consell, 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, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple acorda emetre informe 
favorable sobre la Memòria de creació de l’Escola 
de Doctorat de la Universitat Jaume I.

Informe favorable, sI escaU, sobre la verIfIcacIó 
del proGrama de doctorat en cIèncIes de la 
comUnIcacIó

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i del vicerector d’Investigació i Postgrau, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 38, celebrat amb data 8 octubre 
de 2013, 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, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, emetre informe favorable 
sobre la verificació del programa de doctorat en 
Ciències de la Comunicació, d’acord amb el RD 
99/2011, de 28 de gener.

Informe favorable, sI escaU, sobre la verIfIcacIó 
de màsters UnIversItarIs

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 38, celebrat amb data 
8 d’octubre de 2013, 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, 
i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, per 
unanimitat, emetre informe favorable sobre la 
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Ple núm. 60, de 15 de novembre de 2013 

Informe del conseller manUel González 
cUdIlleIro sobre la reUnIó de la comIssIó de 
valoracIó de beqUes

Manuel González va exposar allò que s’ha 
tractat en la reunió de la Comissió de Valoració 
de Beques, l’ordre del dia de la qual incloïa les 
convocatòries d’ajudes en 2014, les ajudes 
a l’estudi concedides per les universitats i el 
calendari de tramitació.

El Ple del Consell acorda, per unanimitat, 
prendre coneixement de l’informe del conseller 
Manuel González Cudilleiro sobre la reunió de la 
Comissió de Valoració de Beques, que va tenir lloc 
el 30 d’octubre de 2013.

crIterIs bàsIcs per a l’elaboracIó del pressUpost 
del consell socIal per a l’exercIcI 2014

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, prendre coneixement dels criteris 
bàsics per a l’elaboració del pressupost, de 
l’exercici 2014, del Consell Social i la remissió 
posterior 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 2014

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, prendre coneixement dels criteris 
bàsics per a l’elaboració del pressupost de 
l’exercici 2014 de la Universitat Jaume I, en els 
termes establits en l’article 3.a) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 104 a 114.

desIGnacIó de representant del consell socIal en 
la mesa de contractacIó electrònIca

El Ple va ratificar el secretari del Consell 
Social, José Muñoz Castillo, com a representant 
del Consell Social en la Mesa de Contractació 
Electrònica, la designació de la qual va ser 
acordada, per unanimitat, en el Ple núm. 49, de 
data 15 de juny de 2012.

Informe favorable, sI escaU, sobre la verIfIcacIó 
del màster UnIversItarI en psIcoloGIa General 
sanItàrIa

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 39, celebrat el dia 6 de novembre 
de 2013, la Resolució de 3 de juny de 2013, de la 
Secretaria General d’Universitats, per la qual es 
publica l’Acord del Consell de Ministres de 31 de 
maig de 2013, 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, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, emetre informe favorable 
sobre la verificació del màster universitari en 
Psicologia General Sanitària.

Informe anUal de la sIndIcatUra de GreUGes

Tenint en compte l’informe de la Sindicatura, 
corresponent al curs 2012-2013, la documentació 
aportada, i en virtut del que disposa l’article 
4.n) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, en pren coneixement.
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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, per unanimitat, va prendre 
coneixement de les propostes de pressupost, per 
a l’exercici 2014, de les entitats següents: 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 Colom Doménech, 
Fundació de la Comunitat Valenciana, i Fundació 
Universitat Jaume I – Empresa, complint el que 
disposa l’article 3.c) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

aprovacIó, sI escaU, del pressUpost de la 
UnIversItat JaUme I per a l’exercIcI 2014

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 la sessió núm. 40, de data 26 de 
novembre de 2013, i en virtut 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, i conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació del pressupost 
de 2014 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 a 2014, bases d’execució del pressupost 2014 
i annexos que contenen les plantilles de PDI i 
PAS.

modIfIcacIons pressUpostàrIes

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple pren coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 115 a 121,  
123 a 128 i 130.

Ple núm. 61, de 13 de desembre de 2013 

Les modificacions pressupostàries números 
122 i 129 van ser aprovades pel Ple del Consell 
social segons disposa l’article 3.b) i q) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

aUtorItzacIó, sI escaU, per a l’adqUIsIcIó 
d’Instal·lacIons a Gas natUral ceGas, sa

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’acord del Consell de Govern en la sessió núm. 12, 
de 3 d’octubre de 2007, els informes de l’Oficina 
Tècnica d’Obres i Projectes de l’UJI de 26 de 
novembre de 2013 i d’11 de desembre de 2013, 
el d’EVOLUTIA ACTIVOS, SL, i el de TAYMON, 
SL, en virtut del que disposa l’article 3.s) de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició 
d’instal·lacions a Gas Natural CEGAS, SA.

Informe I aUtorItzacIó, sI escaU, per a l’obertUra 
del procedIment de lIqUIdacIó de l’àGora 
UnIversItàrIa, sl, I desIGnacIó de lIqUIdador

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’acord del Consell de Govern núm. 40, celebrat 
el dia 26 de novembre de 2013, en virtut del que 
disposa l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
autoritzar l’obertura del procediment de liquidació 
de L’Àgora Universitària, SL, i la designació de 
liquidador a favor del vicerector de Campus, 
Noves Tecnologies i PAS.
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retrIbUcIons al professorat (sIstema propI 2013), 
d’acord amb el decret del consell 168/2013, de 
8 de novembre

Atès que el Consell Social de la Universitat 
Jaume I és competent d’acord amb el que estableix 
l’article 40.2 a) dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell de la Generalitat, i d’acord 
amb l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, el Consell Social 
de la Universitat Jaume I, per unanimitat, acorda 
l’adjudicació de retribucions al professorat (sistema 
propi 2013), d’acord amb el Decret del Consell 
168/2013, de 8 de novembre.

avanç de l’Informe del serveI de control Intern

Després de l’informe del vicepresident, la 
documentació distribuïda, i la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell acorda, 
per unanimitat, la presa de coneixement de 
l’avanç de l’informe del Servei de Control Intern 
corresponent a l’exercici 2013, amb data 30 de 
novembre de 2013, i de l’execució i compliment 
del Pla d’auditoria per al període 2013 i 2014, 
elaborat pel Servei de Control Intern i aprovat 
per Resolució del rector de data 21 de desembre 
de 2012, complint el que disposa l’article 3.i) de 

la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i l’article 40.2 dels Estatuts de la 
Universitat aprovats pel Decret 116/2010, de 27 
d’agost, en l’exercici de supervisió de les funcions 
ordinàries del control intern.

Informe sobre la modIfIcacIó de l’rlt del pdI

Segons el que disposa l’article 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell acorda, per 
unanimitat , prendre coneixement de les 
modificacions de llocs de treball del PDI, que van 
ser aprovades pel Consell de Govern en la sessió 
número 40, de data 26 de novembre de 2013.

pla anUal d’actUacIons del consell socIal

D’acord amb la proposta formulada, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 14 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificat per la Llei 4/2007 de 
12 d’abril, el Ple aprova, per unanimitat, el Pla 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2014.
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Comissiò Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió núm. 45, celebrada el 12 de març de 
2013, per a tractar l’ordre del dia que s’indica a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 44, celebrada el 10 de desembre de 2012.
2. Informe de la Gerència de l’UJI sobre la confecció de la liquidació del pressupost corresponent a 

l’exercici 2012.
3. Modificacions pressupostàries.
4. Proposta de tarifes sobre els costos de gestió dels expedients de pràctiques extracurriculars en empreses.
5. Proposta d’assignació de complements retributius per al PDI d’acord amb els criteris autonòmics.
6. Proposta d’aprovació, si escau, de les subvencions nominatives següents: ampliació de les subvencions 

previstes en el pressupost 2013 a favor de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI per 17.500 
€, i del Parc Científic Tecnològic i Empresarial de l’UJI, SL, per import de 58.000 €, i concessió d’una 
nova subvenció a favor de l’Associació ADComunica per un import total de 15.000 €.

7. Torn obert de paraules.

El dia 26 d’abril de 2013 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió núm. 46, 
per a tractar l’ordre del dia que s’indica a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 45, celebrada el 12 de març de 2013.
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 Projecte de revisió i finalització del Pla economicofinancer de reequilibri que es presenta 

amb els comptes anuals de l’exercici 2012.
5. Modificacions pressupostàries.
6. Presa de coneixement de l’aprovació, pel Consell de Govern, de la resolució 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 2013, la Comissió Econòmica es va reunir, en la sessió núm. 47, per a tractar l’ordre 
del dia que es detalla a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 46, celebrada el 26 d’abril de 2013.
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 10 de juliol de 2013, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió núm. 48, 
per a tractar l’ordre del dia següent, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 47, celebrada el 29 de maig de 2013.
2. Modificacions pressupostàries
3. Estat d’execució del pressupost.
4. Informe de control intern.
5. Proposta d’informe previ, si escau, a l’acord del Consell de Govern sobre la participació de la 

Universitat Jaume I en EBT (empreses de base tecnològica).
6. Torn obert de paraules.
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El dia 21 d’octubre de 2013 es va celebrar la reunió núm. 49 de la Comissió Econòmica, per a tractar 
l’ordre del dia que es detalla a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 48, celebrada el 10 de juliol de 2013.
2. Proposta d’autorització, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I en EBT (empreses de 

base tecnològica).
3. Proposta de presa de coneixement de l’informe sobre l’operació de contragarantia per al programa 

d’intercanvi d’estudiants amb els EUA.
4. Proposta d’autorització, si escau, per a l’adquisició de participacions socials de L’Àgora Universitària, 

SL, i per a la seua posterior dissolució.
5. Modificacions pressupostàries.
6. Proposta de presa de coneixement de l’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat 

Valenciana, dels comptes anuals de l’UJI, corresponent a l’exercici 2012.
7. Proposta de presa de coneixement de l’informe sobre condicionants econòmics per a la confecció 

del pressupost de l’UJI en 2014.
8. Proposta d’aprovació, si escau, del límit màxim de despesa per a l’exercici 2013.
9. Proposta d’aprovació, si escau, de la taxa per a l’ús d’instal·lacions esportives d’equip.

10. Torn obert de paraules.

El dia 12 de novembre de 2013, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió 
núm. 50, per a tractar l’ordre del dia següent, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 49, celebrada el 21 d’octubre de 2013.
2. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social 

per a l’exercici 2014.
3. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 

per a l’exercici 2014.
4. Modificacions pressupostàries.
5. Torn obert de paraules.

El dia 10 de desembre de 2013, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió 
núm. 51, per a tractar l’ordre del dia següent, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 50, celebrada el 12 de novembre de 2013.
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 2014.
4. Modificacions pressupostàries.
5. Proposta d’autorització, si escau, per a l’adquisició d’instal·lacions a Gas Natural CEGAS, SA.
6. Proposta d’informe i autorització, si escau, per a l’obertura del procediment de liquidació de L’Àgora 

Universitària, SL, i designació de liquidador.
7. Proposta de retribucions addicionals al professorat d’acord amb els mèrits de docència, investigació 

i de gestió.
8. Avanç de l’informe de control intern.
9. Torn obert de paraules.
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Comissió d'Assumptes Universitaris

El dia 15 de març de 2013, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la 
sessió núm. 37, per a tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 36, celebrada el 14 de desembre de 
2012.

2. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau en AIPAZ (Associació Espanyola d’Investigació per a la Pau).

3. Proposta d’autorització, si escau, perquè l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües entre a formar 
part de l’Associació NORMAN (Network of Reference Laboratoris, Research Centres and Related 
Organisations for Monotoring of Emerging Enviromental Substances).

4. Proposta d’informe favorable, si escau, del màster interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius.
5. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la supressió del màster universitari en Pràctica Jurídica i 

del màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització.
6. Torn obert de paraules.

El dia 26 d’abril de 2013, en la sessió núm. 38, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació, i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 37, celebrada el 15 de març de 2013.
2. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de la Universitat Jaume I en la Conferència 

Nacional de Degans de Facultats de Medicina Espanyoles.
3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la modificació del nom de l’Institut Universitari d’Estudis 

Feministes i de Gènere de la Universitat Jaume I.
4. Proposta de presa de coneixement de l’informe de l’anàlisi dels màsters universitaris impartits en la 

Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2012-2013.
5. Torn obert de paraules.

Amb data 29 de maig de 2013, en la sessió núm. 39, es van reunir els membres de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris per a tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació, i informar-ne 
posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 38, celebrada el 26 d’abril de 2013.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la modificació dels plans d’estudis següents; Facultat 

de Ciències Jurídiques i Econòmiques: grau en Finances i Comptabilitat, grau en Economia, grau en 
Administració d’Empreses, i grau en Relacions Laborals i Recursos Humans; Facultat de Ciències 
de la Salut: grau en Infermeria; Facultat de Ciències Humanes i Socials: grau en Estudis Anglesos, 
grau en Història i Patrimoni, grau en Humanitats – Estudis Interculturals, i grau en Traducció i 
Interpretació; Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: grau en Química, grau en 
Matemàtica Computacional, i grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes.

3. Torn obert de paraules.

El dia 10 de juliol de 2013 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris en la 
sessió núm. 40 per a tractar l’ordre del dia següent i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 39, celebrada el 29 de maig de 2013.
2. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 29 beques-col·laboració, 

assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2013-2014. 
3. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions de plans d’estudi de màster. 
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4. Proposta d’informe favorable, si escau, de les memòries de verificació de màsters universitaris. 
5. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre l’extinció de màsters universitaris. 
6. Proposta d’informe favorable, si escau, per a la verificació del pla d’estudis de grau en Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport. 
7. Proposta de presa de coneixement de l’informe dels resultats dels graus implantats en l’UJI.
8. Torn obert de paraules.

El dia 22 d’octubre de 2013, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la 
sessió núm. 41, per a tractar l’ordre del dia següent i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 40, celebrada el 10 de juliol de 2013.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la Memòria de creació de l’Escola de Doctorat de la 

Universitat Jaume I de Castelló.
3. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la verificació del programa de doctorat en Ciències de 

la Comunicació.
4. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la verificació de màsters universitaris.
5. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions dels plans d’estudi següents: grau en Dret, 

grau en Gestió i Administració Pública, grau en Criminologia i Seguretat i grau en Turisme.
6. Torn obert de paraules.

El dia 15 de novembre de 2013, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en 
la sessió núm. 42, per a tractar l’ordre del dia següent i informar-ne posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 41 celebrada el 22 d’octubre de 2013.
2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la verificació del màster universitari en Psicologia General 

Sanitària.
3. Torn obert de paraules.
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Representants designats pel Consell Social

• Consell ValenCià d'UniVersitats 

Sr. Rafael Benavent Adrián    President (fins el 24 de juny)
Sr. Rafael Montero Gomis   Vicepresident
Sr. Manuel González Cudilleiro  Conseller

El Consell Valencià d’Universitats va celebrar, durant l’any 2013, reunions els dies següents:

 18 de juliol  el 19 de desembre 

• Consell esColar de la ComUnitat ValenCiana

       Sr. Rafael Benavent Adrián 
       Sr. Rafael Montero Gomis (Suplent)

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana es va reunir en les dates següents:

 21 de febrer, 28 de maig  13 de setembre

• Consell de GoVern 

Sr. José Luis Breva Ferrer   Vicepresident (fins el 24 de juny)
Sr. Manuel González Cudilleiro          Conseller
Sr. Enrique Vicedo Madrona     Conseller

Les reunions del Consell de Govern celebrades durant l’any 2013 han sigut:

Núm. 31:   31 de gener Núm.32:   01 de març Núm. 33:   27 de març
Núm. 34:  25 d'abril Núm. 35:   17 de maig Núm. 36:   25 de juny
Núm. 37:   25 de juliol Núm. 38:   08 d'octubre Núm. 39:   06 de novembre
Núm. 40:  26 de novembre Núm. 41:   10 de desembre 

• Comissió de PermanènCia

Sr. José Muñoz Castillo    Secretari

Aquesta comissió va mantenir, durant l’any 2013, les reunions següents:

 Núm. 1: 18 de setembre  Núm. 2: 02 d'octubre    

• comIssIó de control del pla de pensIons 

Sr. Manuel González Cudilleiro  Conseller

Aquesta comissió es va reunir, durant l’any 2013, els dies 20 de març i 19 de desembre.

• consell assessor InsercIó professIonal 

Sr. Enrique Vicedo Madrona   Conseller

Es va celebrar una reunió el dia 4 de setembre.
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• mesa neGocIadora 

Sr. Enrique Vicedo Madrona   Conseller

Durant l’any 2013, els membres de la Mesa Negociadora es van reunir en les dates següents:

28 de gener 18 d'abril 13 de maig
21 de juny       02 d'octubre 30 d'octubre   
21 de novembre          04 de desembre

• comIssIó execUtIva de la fUndacIó General de la UnIversItat JaUme I, fUndacIó de la comUnItat valencIana 

Sr. José Luis Breva Ferrer    President
 Sr. José Muñoz Castillo    Secretari

La Comissió Executiva es va reunir els dies 22 de març i 27 de novembre.

• patronat de la fUndacIó General de la UnIversItat JaUme I, fUndacIó de la comUnItat valencIana 

Sr. José Luis Breva Ferrer    President
 Sr. José Muñoz Castillo    Secretari

El Patronat de la Fundació es va reunir el dia 26 d’abril i el 13 de desembre.

• ParC CientífiC

 Sr. Rafael Benavent Adrián     

El Consell d’Administració del Parc Científic es va reunir els dies 22 de març i 18 de novembre.

• mesa de ContraCtaCió eleCtròniCa

 Sr. José Muñoz Castillo    Secretari (Per delegació del President)

 La mesa de contractació va celebrar reunions els dies: 29 de maig, 5, 12, 13 i 25 de juny 
per a l’expedient: OB/1/13. Denominació: «Obres de construcció de la Facultat de Ciències de la 
Salut-Fase I-Mòdul MI1».

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 reunió del Ple núm. 59, celebrada el dia 22 d’octubre de 2013, 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, elaborat per la Intervenció de la Generalitat Valenciana, 
a través de Deloitte, SL, en l’exercici 2012, en el qual s’inclouen els comptes anuals de la Universitat Jaume 
I de Castelló, que comprenen el balanç de situació en data de 31 de desembre de 2012, el compte del 
resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici 
anual acabat en aquesta data. 

Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe van ser formulats per la Gerència de la Universitat 
Jaume I de Castelló, dirigida pel rector, el dia 5 d’abril de 2013, i el Consell de Govern va emetre informe 
favorable amb data 25 d’abril de 2013. Posteriorment, es van posar a disposició de la Intervenció General 
de la Generalitat Valenciana el dia 26 d’abril de 2013.

L’examen s’ha fet d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. En l’informe s’afirma que els 
comptes anuals de la Universitat Jaume I de Castelló corresponents a l’exercici 2012 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 a la seua interpretació i comprensió adequada, de conformitat 
amb les normes i principis comptables i pressupostaris que hi són aplicables, que guarden uniformitat amb 
els aplicats en l’exercici anterior.
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ENTREGA DE PREMIS ANY 2012

El dia 22 de febrer de 2013 es va celebrar la festa del XXII aniversari de creació de la Universitat Jaume 
I. Durant l’acte oficial, Rafael Benavent va lliurar els premis del Consell Social: IV Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, V Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XIV Premi d’Investigació – Trajectòria 
Investigadora.

Va presidir l’acte Vicent Climent, Rector Magnífic; Rafael Benavent, president del Consell Social; 
José Miguel Saval, director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència; Antonio Barba, vicerector 
d’Investigació i Postgrau; Inmaculada Fortanet, vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i 
Institucionals i Multilingüisme, que va actuar com a secretària, i Pilar García, vicerectora d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa.

Mesa Presidencial
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El secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, va llegir la resolució del president del Consell Social 
del IV Premi a l’Excel·lència Docent Universitària i, després, es van entregar els premis a:

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

PremiS del conSell Social

Moment en què Mercedes Marqués, en nom dels tres professors premiats, dirigeix unes paraules d’agraïment
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A continuació, el secretari va llegir l’acta de la concessió del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, 
que es va concedir en aquesta V edició, ex aequo, a:

PremiS del conSell Social

El secretari del Consell, José Muñoz, durant la lectura de les actes dels premis

Cristina Castellanos agreix, en nom propi i en el d’Alfredo Cebrián, la concessió del premi
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Juan Bautista Carda Castelló rebent el premi

 Alfredo Raúl Cebrián Fuertes, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, titulat de 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, que té com a objectiu oferir serveis de comunicació gràfics en línia i multimèdia de baix cost, pensant 
en l’usuari i en les seues necessitats i adaptant les tarifes a la tipologia del client.

A continuació, el secretari, José Muñoz, va llegir l’acta de concessió del XIV Premi d’Investigació – 
Trajectòria Investigadora al professor Dr. Juan Bautista Carda Castelló, per la seua brillant trajectòria 
investigadora, la seua dedicació a la formació d’investigadors i el seu reconeixement internacional.
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El rector, Vicent Climent; el president del Consell Social, Rafael Benavent, i el director general d’Universitat, Estudis Superiors i 
Ciència, José Miguel Saval, amb els premiats del Consell Social 
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CONVOCATÒRIA PREMIS 2013

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 XV 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, al llarg de la seua carrera.

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

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

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

c) Les aportacions i recursos obtinguts.

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

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

3. El premi té una dotació de sis mil euros i diploma.

4. El jurat comunicarà la concessió del premi dins dels quatre mesos següents des de la data en què 
acabe el termini d’admissió de candidatures.

5. El termini d’admissió de candidatures es tancarà el dia 15 d’octubre de 2013 a les 12 h, i s’han de 
presentar a la seu del Consell Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, 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, i 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.
 El jurat pot demanar l’opinió d’assessors, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de selecció i mantenir 

entrevistes amb els candidats.
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8. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. La decisió és 
inapel·lable, sense perjudici del que estableix la legislació vigent.

Castelló de la Plana, 15 de març de 2013   
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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 VI edició del Premi a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil.

Les bases d’aquest premi són les següents:

1. El premi es dirigeix a tots els alumnes de la 
Universitat Jaume I que cursen estudis de 
llicenciatura, grau, màsters oficials i doctorat, 
o que els hagen finalitzat en els cinc últims 
cursos acadèmics, i que hagen materialitzat 
un projecte de caràcter empresarial. La 
candidatura pot ser individual o col·lectiva.

2. El premi es dota amb 6.000 € i 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.

- Pr ior i t zació dels  projec tes 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, i han d’acreditar que l’empresa està constituïda, formalitzada i en 
funcionament el dia en què acabe el termini per a la presentació de candidatures al premi.

5. Presentació de candidatures. Consisteix en la presentació d’una sol·licitud, segons la guia annexa, 
acompanyada d’una memòria, que ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines, en la qual s’han 
d’incloure els aspectes següents:

- Exposició de la iniciativa empresarial.

- Forma jurídica de l’empresa.

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

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

- Els candidats poden aportar un vídeo, d’aproximadament 5 minuts de duració, que descriga l’activitat 
de l’empresa.

 S’ha d’acreditar la condició d’estudiant o d’haver-se titulat en la Universitat Jaume I, segons es detalla 
en la base 1. En el cas de candidatures col·lectives o en consorci amb diverses organitzacions 
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(institucions, empreses, etc.), s’ha d’indicar exactament quina és la participació de les candidatures 
de l’alumnat o les persones titulades.

6. La sol·licitud i la memòria, per duplicat, s’han de presentar a la Secretaria del Consell Social, situada a 
la seu del Consell Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, campus del Riu Sec.  La sol·licitud 
ha d’incloure les dades i el contingut que especifica la guia que facilitarà la Secretaria del Consell 
Social. El termini de presentació finalitza a les 12 hores del dia 15 d’octubre de 2013.

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

8. El jurat està compost pel president del Consell Social, el rector de la Universitat Jaume I de Castelló, els 
dos vicepresidents del Consell Social de la Universitat Jaume I, el vicerector d’Investigació i Postgrau, 
el vocal del Consell Social designat per la Conselleria d’Indústria i el president de la Confederació 
d’Empresaris de Castelló. El secretari del jurat serà el del Consell Social. El jurat valorarà la iniciativa 
empresarial, la seua implantació real i les seues dades econòmiques, com també el grau de titularitat i 
de participació dels candidats. El jurat pot demanar l’opinió d’assessors externs o interns que considere 
oportú i mantenir entrevistes amb els candidats.

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

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

Castelló de la Plana, 15 de març de 2013

Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

guia Per a la sol·licitud

IDENTIFICACIÓ DE LA CANDIDATURA:

• Nom i cognoms dels 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.

• S’ha d’acreditar o justificar que l’empresa constituïda està en funcionament, per a la qual cosa s’ha 
d’aportar documentació econòmica i la cartera de clients.

ACREDITACIÓ DE LA CONDICIÓ D’ESTUDIANT O TITULAT:

• Certificació o documentació acreditativa fefaent.

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

• 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, ha d’acreditar els requisits enumerats en la base 5 i els que es considere oportú 
presentar en relació amb els criteris de valoració que s’estableixen en la base 3.

ADMISSIÓ I JUSTIFICACIÓ:

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

• Firma.

• Presentació de la sol·licitud en 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’ensenyança, acorda convocar la V edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest premi són les següents: 

I. DESTINATARIS:

Professors universitaris, siga quina siga la seua 
categoria i antiguitat, que tinguen una relació 
estable amb la Universitat Jaume I de Castelló, ja 
siga funcionarial, laboral o administrativa.

II. CRITERIS DE VALORACIÓ

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

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

b) Avaluació de l’activitat docent del professorat 
mitjançant les enquestes de l’alumnat. 
S’estableix com a requisit haver obtingut una 
puntuació global major o igual a 4,5 punts en 
el curs acadèmic 2012-2013. 

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 en la universitat.

Els criteris de valoració c), e), f) i g) han de ser referits als últims cinc cursos acadèmics, mentre que la 
resta de criteris ho han de ser al curs acadèmic 2012-2013 exclusivament.

III. CANDIDATURES

Els interessats han de presentar la candidatura, mitjançant instància presentada a la seu del Consell 
Social, siti a l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 h del dia 15 de novembre de 2013.

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 que constituïsquen un exemple o referència 
en la labor docent universitària.



52

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

No es poden presentar ni proposar candidats que hagen obtingut aquest guardó en edicions anteriors.

IV. PREMIS

Es convoquen tres premis corresponents al curs acadèmic 2012-2013.

Els premiats rebran un diploma de reconeixement.

V. JURAT

a) El jurat estarà compost pel president del Consell Social, el rector de la Universitat Jaume I de Castelló, 
un representant de la Secretaria Autonòmica d’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 els candidats 
i remetrà al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què consten els criteris i la 
baremació realitzada, i ha d’acompanyar la proposta de concessió dels premis.

En les actes del jurat s’ha de deixar constància d’un breu currículum de cada una de les persones 
proposades i dels mèrits que es consideren.

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

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

Castelló de la Plana, 10 de juliol de 2013

PremiS del conSell Social
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RESOLUCIÓN DEL JURADO PREMIOS AÑO 2012 

El dia 26 de novembre de 2013 es va reunir el jurat del XV Premi del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, modalitat Trajectòria Investigadora i del V Premi a l’Excel·lència Docent Universitària.

Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora

Amb la deliberació, anàlisi i valoració prèvies de la candidatura presentada, el jurat, per unanimitat, 
d’acord amb les bases que regeixen aquest XV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, acorda:

«Concedir el XV 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 Luis Gómez Colomer, catedràtic de 
Dret Processal de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats.

El Dr. Juan Luis Gómez Colomer ha desenvolupat la seua extensa trajectòria investigadora en les àrees 
de Dret Processal Civil i Penal, materialitzada en nombroses publicacions, monografies i articles científics 
–ha impartit prop de cinc-centes conferències per tot el món, en alemany, italià i anglès–, en la direcció 
d’onze tesis doctorals i en la participació com a investigador principal de qualificats projectes d’investigació, 
així com en la seua dilatada actuació com a consultor internacional en tretze països d’Amèrica Llatina, que 
el converteixen en un referent a escala nacional i internacional.»

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 de Castelló, el Consell Social va 
convocar la V edició de premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponent al curs acadèmic 
2012-2013.

El jurat de selecció, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2013, amb la deliberació, anàlisi i 
baremació prèvies de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta V edició dels premis 
a l’Excel·lència Docent Universitària, va acordar, per unanimitat, formular les propostes corresponents.

Tenint en compte el conveni de col·laboració esmentat, i d’acord amb aquestes propostes, i en virtut 
del que disposa l’article 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, 

HE RESOLT: 

Concedir els premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2012-2013, dotats amb diploma de 
reconeixement, als professors següents:

- María Luisa Sanchiz Ruiz, professora titular d’universitat del Departament d’Educació de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials.

- Mercé Correa Sanz, professora titular d’universitat del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia de la Facultat de Ciències de la Salut.

- Iván Barreda Tarazona, professor contractat doctor del Departament d’Economia de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques.

L’entrega es durà a terme el dia 21 de febrer de 2014, en l’acte oficial de la celebració de la festa de 
l’aniversari de creació de la Universitat. 
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Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Amb la deliberació i l’anàlisi previs de les propostes presentades, el jurat, per unanimitat, d’acord amb 
les bases que regeixen aquest VI Premi del Consell Social, acorda:

«Concedir el VI Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb sis mil 
euros i diploma, a Daniel Segarra Flor, enginyer en Informàtica per la Universitat Jaume I, pel seu 
esperit emprenedor i aposta innovadora materialitzada en la constitució i posada en marxa amb Eloy 
Ribera Pastor i Emilio José Molina Cazorla, antic estudiant i titulat de l’UJI respectivament, de l’empresa 
Arcatium Studios SL, nom comercial Ninja Fever, la principal activitat de la qual és el desenvolupament 
de videojocs, a més de videoconsoles d’última generació i dispositius mòbils, iniciativa lligada als valors 
socials d’educació i entreteniment.»

PremiS del conSell Social
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El dia 10 de juliol va tenir lloc l’acte de presa de possessió de l’Excel·lentíssim President del Consell 
Social de la Universitat Jaume I, José Luis Breva Ferrer, presidit per l’Honorable Consellera d’Educació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, María José Catalá Verdet.

En primer lloc, la presidència va cedir la paraula al secretari del Consell Social, José Muñoz, que va 
llegir el Decret 77/2013, de 21 de juny, del Consell, pel qual nomena president del Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló.

Acompanyat de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José Catalá; del rector de la Universitat 
Jaume I, Vicent Climent; de l’expresident del Consell Social, Rafael Benavent, i de l’alcalde de Castelló, 
Alfonso Bataller, José Luis Breva Ferrer va jurar el càrrec com a president del Consell Social de la Universitat 
Jaume I.

A continuació van tenir lloc les emotives intervencions de Rafael Benavent, Vicent Climent, José Luis 
Breva, i la de María José Catalá, amb la qual va finalitzar l’acte.

PreSa de PoSSeSSió del PreSident del conSell Social

Presa de possessió de l’Excm. Sr. President del Consell Social, José Luis Breva Ferrer
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El dia 22 d’octubre de 2013, el Consell Social es va reunir en sessió extraordinària. El president del 
Consell obri la sessió i presenta la proposta conjunta amb el rector, que literalment es transcriu:

«Tant el rector com jo hem considerat molt oportú i convenient convocar aquesta reunió extraordinària 
del Consell Social per a presentar una proposta conjunta que consisteix a designar Rafael Benavent Adrián 
president d’honor del Consell Social».

Tot i que tots coneixem àmpliament els mèrits de Rafael Benavent Adrián, volem deixar constància del 
fet que va ser nomenat fa dinou anys president del Consell de Participació Social, quan era president de 
la Generalitat Valenciana Joan Lerma i Blasco.

Posteriorment, després de l’aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I i constituir-se el Consell 
Social, va ser nomenat president del Consell Social per l’aleshores president de la Generalitat Valenciana 
Eduardo Zaplana Hernández-Soro.

Després de la publicació de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, que fixa el període màxim de mandat de vuit anys, el va tornar a 
nomenar el president de la Generalitat Francisco Camps Ortiz, va ser ratificat per l’actual president, Alberto 
Fabra Part, i ha romàs en el càrrec fins que ha acabat el mandat.

Una llarga trajectòria en la qual ha acreditat un treball continuat amb una dedicació i esforç encomiables, 
així com un extraordinari bon fer i aportació de coneixements.

Amb el seu treball i amb el seu impuls infatigable ha contribuït al creixement del campus universitari i a 
la consolidació de la Universitat Jaume I, que ha anat creixent com a referent d’excel·lència i ha beneficiat, 
a través d’aquesta, la societat de Castelló.

Per tot això i tenint en compte els mèrits que concorren, els proposem atorgar a Rafael Benavent Adrián 
la distinció de ‘President d’Honor’ del Consell Social de la Universitat Jaume I».
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Tenint en compte la proposta conjunta del president del Consell Social, José Luis Breva Ferrer, i del rector 
de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà, i en virtut del que disposa l’article 4.x) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes, el Consell 
Social, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’octubre de 2013 va acordar, per unanimitat, atorgar la 
distinció de «President d’Honor» del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, a Rafael Benavent 
Adrián, per la seua excel·lent contribució, entrega i entusiasme al capdavant del Consell Social, i com a 
reconeixement a la seua magnífica i dilatada labor en favor de la Universitat i de la societat de Castelló.

Posteriorment es va celebrar un emotiu àpat homenatge, amb assistència de nombrosos amics i familiars 
del Sr. Benavent, en el qual el president del Consell Social, José Luis Breva, i el rector, Vicent Climent, li 
van entregar una placa. 

Rafael Benavent mostra la placa que li acaben d’entregar el president del Consell Social i el rector
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El dia 15 de gener es va celebrar a la Llotja del Cànem la presentació del llibre de Francisco Michavila 
Bolonia en crisis. En aquest acte van intervenir Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I; Joan Lerma, 
senador i expresident de la Generalitat Valenciana; Juan Juliá, rector de la Universitat Politècnica de València 
i vicepresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; Eva Alcón, catedràtica de la 
Universitat Jaume I de Castelló, i José Luis Valencia, director d’El Periódico Mediterráneo.

En representació del Consell van assistir el president, Rafael Benavent, el vicepresident, José Luis Breva, 
el secretari, José Muñoz, i el vocal, Luis Prades.

El dia 21 de gener, el president del Consell Social, Rafael Benavent, va assistir a la conferència que el Dr. 
Alejandro Font de Mora Turón, amb el tema «Arte y Patología», va impartir al Col·legi Oficial de Metges 
de Castelló.

El dia 24 de gener, José Muñoz, secretari del Consell Social, va assistir a l’acte d’entrega de premis de 
la XII edició dels premis del Consell Social de la Unitat Politècnica de València, al qual van assistir Alberto 
Fabra, president de la Generalitat Valenciana, i María José Catalá, consellera d’Educació, Cultura i Esport.

El dia 1 de febrer, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a la presentació del llibre Carpetas 
abiertas, del vocal del Consell Social, Luis Prades, a la sala de premsa del palau de la Diputació de Castelló. 

L’obra de l’artista castellonenc Luis Prades va més enllà de la pintura, i arriba també a l’escriptura. 
L’obra Carpetas abiertas arreplega textos de poesia existencial, la peça dramàtica Cálido viento del sur, un 
conjunt d’escrits sobre art, i una crònica del ric epistolari de l’artista, l’obra pictòrica del qual es pot veure 
en nombrosos museus d’Europa i Amèrica Llatina. 

El dia 4 de febrer, a la sala d’actes del Centre Cultural Bancaixa, a València, va tenir lloc la presentació de 
l’informe Contribucions econòmiques i socials de les universitats públiques valencianes, a la qual va assistir 
el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. 

A aquest acte van assistir, a més, el president del Consell Social, Rafael Benavent, i el secretari, José 
Muñoz, i també empresaris de renom.

El dia 22 de febrer es va celebrar, al paranimf de la Universitat, l’acte institucional del XXII aniversari 
de la Universitat Jaume I. La mesa presidencial estava formada pel rector, Vicent Climent, i el president 
del Consell Social, Rafael Benavent, que la presidien; el director general d’Universitat, Estudis Superiors i 
Ciència, José Miguel Saval; el vicerector d’Investigació i Postgrau, Antonio Barba; la vicerectora Inmaculada 
Fortanet, que va actuar com a secretària, i la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
Pilar García.

L’acte va començar amb l’estrena de Jardí de Saviesa, de Carles Santos. Es tracta d’una composició 
musical per a l’obertura dels actes acadèmics de la Universitat Jaume I, a càrrec de Carles Santos (al 
piano), Pepa López (actriu) i Isabel Monar (soprano), amb text del professor Vicent Garcia Edo; la lletra 
està inspirada en textos fundacionals de les universitats europees del segle xiv. 
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A continuació es va homenatjar el personal jubilat durant l’any 2012, Amador Antón Antón i María 
Ángeles López Sierra, que van rebre de mans del rector el diploma i la seua felicitació. En nom de Mª 
Ángeles Sierra va arreplegar l’estatut del jubilat Isabel Fernández.

A continuació es van entregar els premis extraordinaris Fi de Carrera del curs 2011-2012.

Interpretació de Jardí de Saviesa

Amador Antón rep la felicitació del rector

Dos dels estudiants que han rebut el Premi Fi de Carrera del curs 2011-2012

Isabel Fernández és felicitada pel rector
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Tot seguit es van entregar els premis del Consell Social: IV Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, 
V Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XIV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora.

Posteriorment es va procedir a la investidura com a doctor honoris causa de l’Excm. Sr. Leopoldo Tullio, 
apadrinat per María Victoria Petit, catedràtica de Dret Mercantil.

Van assistir a l’acte els vicepresidents del Consell Social, Rafael Montero i José Luis Breva, el secretari, 
José Muñoz, i els vocals Sebastián Pla, Luis Prades, José Antonio Herranz, Encarna Barragán, Enrique 
Pallarés, i també José Roca, vocal del jurat dels premis Trajectòria Investigadora i Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, del Consell Social.

El dia 25 de febrer va tenir lloc al Palau de la Generalitat Valenciana la firma del Conveni de col·laboració 
amb les universitats del sistema universitari valencià per a la realització del Llibre verd de l’ocupabilitat dels 
titulats universitaris a la Comunitat Valenciana que subscriurà l’AVAP amb totes les universitats del sistema 
universitari valencià.

El dia 27 de febrer, a la sala d’actes de l’edifici del Centre de Postgrau i Consell Social, es va celebrar 
l’acte d’inauguració del IV Congrés Obert i Virtual, Castelló 2020. Van assistir a l’acte el rector de la 
Universitat Jaume I, Vicent Climent, el president del Consell Social, Rafael Benavent, el director d’El Periódico 
Mediterráneo, José Luis Valencia, l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, i el vicerector de Planificació 
Estratègica, Qualitat i Comunicació, Miguel Ángel Moliner.

aSSiStència a acteS 

Moment de la laudatio de l’Excm. Sr. Leopoldo Tullio
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La ponència, amb el títol «Los retos de la sociedad de la Comunidad Valenciana: Construyendo futuro», 
va ser oferida per Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris.

Intervenció de Rafael Benavent presentant el ponent, Vicente Boluda
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El dia 14 de març va tenir lloc l’acte d’entrega de diplomes acreditatius dels premis i ajudes de mobilitat, 
finançats pel Banc de Santander. El vicepresident, Sr. Breva, va formar part de la presidència. També va 
assistir a l’acte el secretari del Consell, José Muñoz.

El dia 11 d’abril, el secretari del Consell Social, José Muñoz, va assistir a la reunió de l’assemblea per a 
la renovació del Comitè Executiu de la Conferència de Consells Socials.

Es va presentar una candidatura única composta per: Joaquín Moya-Angeler, candidat a president 
(president del CS de la Universitat d’Almeria); Julio Revilla, candidat a vicepresident (president del CS de 
la Universitat de Huelva); Ricardo Martí Fluxá, candidat a vicepresident (president del CS de la Universitat 
Rei Joan Carles); Antonio Abril, candidat a vocal (president del CS de la Universitat de la Corunya); 
Francisco Borja, candidat a vocal (president del CS de la Universitat Miguel Hernández d’Elx); Anabel 
Carrillo, candidata a vocal (presidenta del CS de la Universitat de Còrdova); José Luis Marqués, candidat 
a vocal (president del CS de la Universitat de Saragossa); Lothar Siemens, candidat a vocal (president del 
CS de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria); Antonio Valero, candidat a vocal (president del CS 
de la Universitat Rovira i Virgili); Manuel Vila, candidat a vocal (president del CR de la Universitat Antonio 
de Nebrija). Com que era candidatura única, va ser proclamada en l’assemblea general de la Conferència 
de Consells Socials, celebrada el passat dia 11 a la Universitat Politècnica de Madrid.

Premiats i autoritats després de l’entrega de diplomes

Membres del Comitè Executiu, després de ser elegits

aSSiStència a acteS 
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En l’esmentada reunió de l’assemblea de la conferència es va distribuir un resum i una valoració inicial del 
document «Propostes per a la reforma i millora de la qualitat i eficiència del sistema universitari espanyol», 
elaborat per una comissió d’experts i presentat en el seu moment al ministre. La Conferència Nacional de 
Consells Socials farà una valoració d’aquest informe a fi de poder formular un posicionament dels consells 
socials.

El dia 19 d’abril, el vicepresident, Rafael Montero, va assistir, per delegació del president, a la gala de 
l’Associació EADE Consulting Joven Empresa, amb motiu de la celebració dels 20 anys de funcionament 
de l’associació.

El dia 22 d’abril, el vicepresident del Consell Social, Rafael Montero, va assistir, per delegació del 
president, a la posada en marxa del Banc de Patents, que va tenir lloc al Museu de les Ciències Príncep 
Felip, presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra Part.

El dia 24 d’abril, la Fundació Universitat Empresa de València, ADEIT, va celebrar el seu 25 aniversari i 
l’entrega dels premis Universitat-Societat. A l’acte, encapçalat per Carlos Pascual de Miguel, president del 
Consell Social de la Universitat de València i president de la Fundació Universitat Empresa de València, 
ADEIT, van assistir el conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, i el rector de la 
Universitat de València, Esteban Morcillo. A aquest acte van assistir el vicepresident del Consell Social, 
José Luis Breva, i el secretari, José Muñoz.

El dia 8 de maig va tenir lloc la inauguració del XVI Congrés Internacional de Turisme «Espais d’oci i 
esport com a dinamitzadors turístics», dirigit pel professor Dr. Diego López Olivares.

La mesa presidencial estava formada pel rector, Vicent Climent; el president del Consell Social, Rafael 
Benavent; l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller; el conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 
i president de l’Agència Valenciana del Turisme, Máximo Buch; el president de la Diputació Provincial, 
Javier Moliner, i el director del Congrés, el professor Dr. Diego López.

Components de la mesa presidencial de l’acte d’inauguració del XVI Congrés Internacional de Turisme
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 La ponència inaugural : «Understanding the Sports Tourism Product: Market Demand
and Opportunities», va ser impartida per Mike Weed, director del Centre for Sport, Physical Education 
& Activity Research, director del RESEARCH & KE, Faculty of Social & Applied Sciences, Canterbury 
Christ Church University. 

El dia 13 de maig, el president, Rafael Benavent, va formar part de la presidència de l’acte d’entrega de 
diplomes de la XIV promoció d’Enginyeria Industrials i certificats d’intensificació de la titulació.

El dia 15 de maig es va celebrar l’acte de clausura de la IV edició del Congrés Obert i Virtual Castelló 
2020 a la Llotja del Cànem. En aquest acte van participar el rector de l’UJI, Vicent Climent; el director 
d’El Periódico Mediterráneo, José Luis Valencia; l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller; el vicepresident 
del Consell Social, Rafael Montero, i el president de la Diputació, Javier Moliner, que va exposar la 
ponència central, i també el vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació de l’UJI, 
Miguel Ángel Moliner.

Components de la mesa presidencial

Mesa presidencial de l’acte de clausura

aSSiStència a acteS 
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El dia 23 de maig es va celebrar la reunió del jurat principal del Certamen Empresa de l’Any de 
Mediterrani per a adjudicar els premis, que es van entregar en la gala que va tenir lloc a continuació.

A la reunió del jurat principal va assistir Rafael Benavent, president del Consell Social, per formar-ne part, 
i a la gala va assistir, a més, el secretari del Consell Social, José Muñoz, que forma part del jurat tècnic. La 
gala va estar presidida pel president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

El dia 29 de maig es va celebrar el III Acte de Reconeixement als Cooperadors en Pràctiques. Amb 
aquest acte la Universitat Jaume I reconeix la labor que duen a terme els professionals de les institucions 
i empreses que acullen i supervisen els estudiants en pràctiques, col·laborant en la formació de l’alumnat 
universitari.

Aquest acte està concebut com un marc de trobada entre les entitats cooperadores i els responsables 
de gestionar i tutoritzar les pràctiques externes a la Universitat, de manera que les empreses i els 
coordinadors i tutors de pràctiques puguen consolidar les relacions de cooperació ja existents i crear-
ne de noves.

La novetat en aquest III Acte de Reconeixement han sigut les micropresentacions desenvolupades per 
investigadors de l’UJI.

El dia 19 de juny, els presidents i secretaris dels consells socials de les universitats públiques valencianes, 
i els rectors d’aquestes, van mantenir una reunió amb el Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra Part, la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, María José Catalá Verdet, i 
el director general d’Universitats, per a la presentació del mapa de titulacions de les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana. 

Autoritats i professors amb els representants d’institucions i empreses
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El dia 21 de juny, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana va tenir una audiència amb 
els nous presidents de consells socials de les universitats públiques valencianes, en haver finalitzat els dos 
períodes que marca la llei per als presidents anteriors.

Autoritats assistents a la presentació del mapa de titulacions

El Molt Honorable President de la Generalitat amb els nous presidents de consells socials

aSSiStència a acteS 
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Per a la Universitat Jaume I ha sigut nomenat president del Consell Social José Luis Breva Ferrer, que 
exercia el càrrec de vicepresident del Consell des de l’any 1998.

El mateix dia 21 de juny, José Luis Breva va formar part de la mesa presidencial de l’acte de clausura 
del curs acadèmic 2012-2013 de la Universitat per a Majors. També hi va assistir el secretari del Consell 
Social, José Muñoz.

La lliçó de clausura va ser impartida per la professora de la Universitat Jaume I, Leonor Lapeña Barrachina, 
amb el títol «Conciencia global y medio ambiente».

Intervenció de la professora Leonor Lapeña

Titulats sènior

Entrega de Diplomas
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El dia 24 de juny es va celebrar, a la sala de juntes de Rectorat, una taula redona, amb el títol «Construint 
junts la Universitat del futur», en la qual van intervenir Encarna Barragán, exsecretària general de CCOO-
PV; José Luis Breva, president del Consell Social; Carlos Cabrera, gerent de CERACASA; Emilio Marín, 
director de BP Oil Refinería de Castellón; Francisco Pérez, director d’investigació de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques. Va actuar com a moderador Francisco Fernández, cap del Servei de 
Comunicació i Publicacions de l’UJI.

El dia 4 de setembre, el president del Consell Social, José Luis Breva Ferrer, va assistir a l’acte d’obertura 
del curs a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.

El dia 12 de setembre es va celebrar, a la Llotja del Cànem, la presentació del projecte éBRICKhouse de 
l’equip de la Universitat Jaume I i la VIA University College de Dinamarca, que participarà en la competició 
Solar Decathlon Europe 2014.

En aquesta presentació va participar el president del Consell Social, José Luis Breva, juntament amb 
el rector de l’UJI, Vicent Climent, l’alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, Teresa Gallego, representant 
acadèmica de l’UJI, i Poul Hansen, representant acadèmic VIA.

El dia 16 de setembre es va celebrar el solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2013-2014. Van 
formar part de la mesa presidencial el rector de l’UJI, Vicent Climent; el president del Consell Social 
de l’UJI, José Luis Breva; 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, Francisco Mora, i la secretària general de l’UJI, Mª 
Victoria Petit.

Moment de la intervenció de José Luis Breva, president del Consell Social

aSSiStència a acteS 
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La lliçó inaugural va ser impartida pel Dr. Félix Hernández  Hernández, catedràtic de Química Analítica 
de la Universitat Jaume I, amb el títol «Contribuciones de la Química Analítica en el ámbito de la salud 
pública».

aSSiStència a acteS 

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

El professor Félix Hernández impartint la lliçó inaugural
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El dia 1 d’octubre, el president del Consell, José Luis Breva, va assistir a l’acte d’obertura del curs de la 
Universitat per a Majors, en el qual formava part de la mesa presidencial. També hi va assistir el secretari 
del Consell, el Sr. Muñoz.

La lliçó inaugural va ser impartida pel Dr. Juan José Ferrer, catedràtic de la Universitat Jaume I, amb el 
títol «Constantino y el cristianismo. 1700 años del ‘Edicto de Milán’». 

Intervenció del president del Consell Social, durant l’acte d’obertura de curs

Moment de la intervenció del professor Ferrer
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El dia 4 d’octubre, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a una reunió de secretaris de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, que es va celebrar a la seu del Consell Social de la 
Universitat de València, en la qual es va tractar sobre la situació administrativa del procés de renovació 
dels vocals representants d’interessos socials, i la represa de les taules debat dels consells socials.

El dia 9 d’octubre, el president del Consell Social, José Luis Breva, va participar en l’acte institucional 
del 9 d’Octubre, en el qual va tenir lloc l’entrega per part del Molt Honorable President de la Generalitat, 
Alberto Fabra, de les altes distincions que tradicionalment s’entreguen en aquella data.

El dia 5 de novembre es va celebrar el solemne acte acadèmic amb motiu de la investidura de doctor 
honoris causa per la Universitat Jaume I, de l’Excm. Sr. Juan Martín Queralt; de l’Excm. Sr. Juan Montero 
Aroca i de l’Excm. Sr. Tomás S. Vives Antón.

L’acte va estar presidit per Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I, acompanyat per José Luis 
Breva, president del Consell Social de l’UJI, José Miguel Saval, director general d’Universitat, Estudis 
Superiors i Ciència, María Victoria Petit, secretària general de l’UJI, i els rectors de les universitats de 
València, Esteban Morcillo, Múrcia, José Antonio Cobacho i Castella-la Manxa, Miguel Ángel Collado, 
respectivament.

Després de la lectura de l’acta de concessió dels doctorats honoris causa, per part de la Secretaria 
General, es va investir doctor honoris causa el professor Juan Martín Queralt; va pronunciar la laudatio el 
professor Germán Orón Moratal, catedràtic de Dret Financer i Tributari.

Components de la mesa presidencial amb els doctors honoris causa i els seus padrins
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Va pronunciar la laudatio a la investidura com a doctor honoris causa del professor Juan Montero 
Aroca el professor Juan Luis Gómez Colomer, catedràtic de Dret Processal.

En la investidura com a doctor honoris causa del professor Tomás S. Vives Antón, va pronunciar la 
laudatio la professora María Luisa Cuerda Arnau, catedràtica de Dret Penal.

aSSiStència a acteS 

El Professor Juan Martín Queralt després de ser investit doctor honoris causa

El professor Juan Montero Aroca, després d’haver sigut investit doctor honoris causa
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El professor Tomás S. Vives Antón després de ser investit doctor honoris causa

Va clausurar l’acte el Rector Magnífic de la Universitat Jaume I.

El dia 12 de novembre, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir, al Palau de la 
Generalitat, a l’acte de presentació de l’informe sobre el «Deute, dèficit i finançament de la Comunitat 
Valenciana. Proposta de bases per a un nou sistema de finançament autonòmic», elaborat pels professors 
de la Comissió d’Economia de l’Alt Consell Consultiu en R+D+i.

El mateix dia 12 va assistir, a la Llotja del Cànem, a la presentació del llibre biografia del professor 
Dr. Vicente Sos Baynat, amb la presència del rector, de l’alcalde de Castelló i del president de l’Excma. 
Diputació Provincial, així com Daniel Gozalbo, autor del pròleg, i de l’autor, Alejandro Sos Paradinas.

El dia 20 de novembre, José Luis Breva va participar en la inauguració de la jornada titulada «La inspecció 
de treball en matèria d’igualtat de gènere: actuacions en l’àmbit laboral», que va ser presentada per María 
Dolores Guillamón Fajardo, presidenta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló; Laura 
Chorro Diéguez, directora general de Família i Dona de la Generalitat Valenciana, i Francisco Negre, 
director general d’ESPAITEC, que va suposar poder reunir tots els agents socials de la província, directament 
involucrats en els aspectes més rellevants sobre la igualtat de gènere en l’esfera empresarial.

Els dies 20, 21 i 22 de novembre es van celebrar a la Universitat de Burgos les Jornades dels Consells 
Socials de les Universitats Espanyoles, a les quals van assistir el president i el secretari del Consell Social, 
José Luis Breva i José Muñoz, repectivament. El tema principal de les jornades va ser «La reforma de la 
universitat espanyola», i hi va haver una conferència marc, a càrrec del rector de la Universitat Internacional 
Menéndez y Pelayo, César Nombela, i tres taules redones. En una d’aquestes taules redones va participar 
l’exrector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá. La clausura va ser a càrrec del president de 
la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera. Es van comentar els aspectes més rellevants i significatius 
de l’informe del Comitè d’Experts, presentat al ministre.
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Al llarg de les jornades va tenir lloc la reunió de l’assemblea de secretaris de consells socials i l’assemblea 
general de la Conferència de Consells Socials. Es va presentar un estudi sobre «El empleo de los Doctores 
en España y su relación con la I+D+i y los estudios de doctorado», coordinat pel Consell Social de la 
Universitat Carles III, que es publicarà i difondrà en breu. 

En l’assemblea general, es va donar compte del conveni que s’ha de firmar entre la Conferència de 
Consells Socials de les Universitats Espanyoles i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per a analitzar 
l’ocupabilitat dels titulats universitaris; es van comentar les activitats previstes per a l’any 2014, a càrrec de 
la Comissió Acadèmica, la Comissió de Relacions amb la Societat i la Comissió Econòmica, i es va aprovar 
el pressupost de la Conferència per a 2014, que és de 149.500 €, així com el nou Reglament de la comissió 
de secretaris. Així mateix, es va donar compte de la incorporació de Manuel Pizarro Moreno, president del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid, al Comitè Executiu de la Conferència. 

El dia 4 de desembre el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a l’acte de presentació 
de la 3a edició del Programa de pràctiques remunerades en empreses Santander – CRUE – CEPYME, a la 
sala de juntes del Rectorat.

El dia 13 de desembre es va celebrar l’acte acadèmic de graduació de les titulacions de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

El president del Consell Social, José Luis Breva, va ser padrí de la promoció, i va formar part de la mesa 
presidencial.

aSSiStència a acteS 

Moment de la intervenció de José Luis Breva
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Portada del llibre institucional del Consell Social. Any 2013
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El dia 2 de maig, amb motiu de la Fira del Llibre, el president del Consell Social, Rafael Benavent, la 
vicerectora d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior, Aurelia Bengochea, i el coordinador de la 
publicació, el Dr. Juan José Ferrer Maestro, van presentar el llibre institucional del Consell Social, Pinturas 
rupestres de la provincia de Castellón. 

Es va manifestar el desig que siga un èxit i contribuïsca a divulgar aquesta riquesa tan important i 
desconeguda de la província de Castelló.

Aurelia Bengochea, Rafael Benavent i Juan José Ferrer, durant la presentació del llibre

Rafael Benavent, Aurelia Bengochea i Juan José Ferrer, amb els coautors del llibre
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El dia 29 de maig, Rafael Benavent va realitzar, a la seu del Consell Social, la presentació oficial i 
distribució del llibre institucional El arte rupestre en la Provincia de Castellón, historia, contexto y análisis, a 
la qual van assistir els autors. 

Va exposar que, un any més, el Consell Social ha contribuït en la divulgació del coneixement dels béns 
històrics i culturals que atresora la nostra província, publicant treballs fets per professors de l’UJI, que 
constitueix ja una col·lecció de textos monogràfics d’indubtable interès. 

En aquest ordre d’idees s’ha considerat que l’importantíssim tresor pictòric de la prehistòria que posseeix 
la nostra província mereix una publicació dedicada a un patrimoni tan ric, i aquest projecte és el que dóna 
lloc al llibre.

Aquesta publicació pretén mostrar un apassionat catàleg de traços i colors que expressen els sentiments, 
les necessitats, els desitjos i la forma de vida dels nostres avantpassats més llunyans. Són fruit d’un recorregut 
per paisatges i racons en què romanen, tot i que de manera fràgil, les proves que transmeten la sensibilitat 
artística d’aquells rudes caçadors prehistòrics. Posen davant dels nostres ulls, pintades amb gran naturalisme, 
figures humanes, la majoria homes armats amb arc i fletxes, i també dones, que es distingeixen per les 
llargues faldilles o els pentinats; també hi ha animals, entre els quals abunden els que encara formen part 
de la fauna actual de la zona, com els porcs senglars o les cabres salvatges. 

El major encert que pot tenir aquesta publicació és mostrar amb gran detall els paisatges i l’entorn social 
i cultural d’un temps en què l’home va viure en íntima coexistència amb la naturalesa i en dependència 
absoluta de la fauna salvatge de la qual s’alimentava en bona part, de manera que es creu que moltes de les 
escenes es relacionen amb pràctiques magicoreligioses per a afavorir la caça. Tanmateix, en aquell temps 
d’extrema incertesa no va cessar la creixent capacitat dels éssers humans per a progressar, adaptant-se 

El president del Consell Social, el rector de l’UJI, el coordinador del llibre, i els autors d’aquest, 
durant l’acte de presentació de la publicació
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a les difícils i dures condicions de la seua existència i millorant-les. De tot això donen fe les pintures, els 
gravats i la difícil orografia dels llocs en què van deixar plasmades les empremtes artístiques del seu pas.

Un altre possible mèrit del llibre és facilitar el coneixement de les obres que l’il·lustren, no sempre 
accessibles en la realitat; unes vegades per motiu de la seua ubicació i d’altres per la necessitat de protegir-
les de la cobdícia dels espoliadors i dels danys que poden causar els agents naturals, perquè la majoria es 
troben en abrics poc profunds. 

El conjunt de l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica s’estén per un ampli espai i la 
seua excel·lència està reconeguda per la declaració com a patrimoni de la humanitat, però la necessitat de 
simplificar un catàleg tan vast i el deure institucional de centrar-nos en les comarques més pròximes, fan 
circumscriure aquesta monografia a la província de Castelló, àmbit geogràfic de la Universitat Jaume I. Un 
territori íntimament lligat al descobriment de l’art rupestre llevantí, extraordinàriament ric i justificadament 
digne de ser mostrat en aquest acurat estudi.

El Consell Social exerceix de bon grat la representació que la societat li encomana, de manera que 
actua com a enllaç institucional entre la ciutadania i la seua universitat. I en compliment d’aquesta missió 
ens complau presentar aquesta obra que simbolitza l’esforç investigador de l’UJI i el seu prestigi científic 
en l’àmbit, entre altres, de les ciències humanes, desenvolupat amb la col·laboració de les institucions 
públiques que vetlen pel nostre patrimoni.

El Sr. Benavent va expressar el seu profund agraïment pel gran esforç, competència i afecte que el 
coordinador d’aquesta publicació, el professor Juan José Ferrer Maestro, i el seu excel·lent equip d’autors: 
Josep Benedito Nuez, Josep Casabó Bernad, Pere Miquel Guillem Calatayud, Rafael Martínez Valle, Arturo 
Oliver Foix, Ferran Olucha Montins i Javier Soriano Martí, així com la traductora de textos en anglès, Begoña 
Bellés Fortuño, han dedicat a aquesta publicació. 

Va voler agrair també a l’editora del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, 
Carmen Pinyana, la cura i el bon gust que ha posat en aquesta publicació i totes les anteriors.

El president del Consell Social, el rector, el coordinador de la publicació, els autors i l’editora del Servei de Comunicació i 
Publicacions, després de finalitzar la presentació
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EL RELLEU EN LA PRESIDÈNCIA CENTRA LA INFORMACIÓ EN LA PREMSA DE l’ANY 2013 
REFERIDA AL CONSELL SOCIAL

El primer semestre de l’any 2013 la cobertura informativa de les activitats del Consell Social de la 
Universitat Jaume I es va centrar sobretot en els resultats dels plens d’aquest òrgan. Així, el 16 de març el 
diari Levante de Castelló informava en una nota sobre la reunió del Consell el dia anterior, on comunicava la 
ratificació del cobrament d’entre 40 i 50 € per a les empreses amb alumnes en pràctiques extracurriculars, 
de la informació sobre la liquidació provisional del pressupost de la Universitat de 2012 i de la modificació 
d’alguns estudis. Una altra ressenya en aquest mateix diari informava el dia 27 d’abril del plenari celebrat el 
dia anterior en el qual es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2012, la revisió i finalització del Pla 
economicofinancer de reequilibri i es va autoritzar la participació en la Conferència Nacional de Degans 
de Facultats de Medicina. El 22 de maig, aquest diari informava també de la convocatòria dels premis 
del Consell Social, la VI edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i la XV edició del Premi 
a la Trajectòria Investigadora. D’aquesta convocatòria s’informarà posteriorment, l’1 de setembre, en El 
Periódico Mediterráneo. 

El 16 de juny apareix una referència al Consell Social en El Periódico Mediterráneo, en què Rafael 
Benavent, president del Consell, felicitava el diari en el seu 75 aniversari, el qualificava com «la font 
d’informació més completa, veraç i seriosa que tenim actualment a la província de Castelló» i ratificava la 
voluntat de la institució que presidia de continuar col·laborant amb el periòdic durant «molts anys més».

José Luis Breva, nou president del Consell Social

El 21 de juny, El Periódico Mediterráneo avançava la notícia del nomenament per part del Consell, aquell 
mateix dia, de José Luis Breva Ferrer com a nou president del Consell Social de la Universitat Jaume I. La 
notícia, il·lustrada amb un primer pla de Breva Ferrer, informava sobre l’imminent relleu de Rafael Benavent 
i explicava la composició del màxim òrgan de participació de la Universitat, la seua funció principal i la 
procedència social del nou president. L’endemà, el mateix diari publicava una nota en què s’informava de 
la felicitació del rector de l’UJI al nou president i es difonia una fotografia de Rafael Benavent i José Luis 
Breva donant-se la mà cordialment. Aquell mateix dia, 22 de juny, informaven també del nomenament els 
altres diaris castellonenques. Levante de Castelló publicava una foto notícia que mostrava un pla mitjà de 
José L. Breva, acompanyada de la informació del relleu i algun apunt biogràfic del nou president. Per la seua 
banda, El Mundo – Castellón al Día ampliava un poc més la informació i ressenyava el nomenament també 
per part del Consell dels nous presidents dels consells socials de les altres quatre universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana. El 23 de juny, El Periódico Mediterráneo publicava a tota pàgina una entrevista 
al nou president en què destacava la seua voluntat de contribuir a combatre els efectes de la crisi en la 
càrrega econòmica de l’alumnat mitjançant beques i a promoure l’adequació de l’oferta educativa de la 
Universitat Jaume I a les necessitats socials. 

El dia 30 de juny era El Mundo – Castellón al Día el diari que publicava les declaracions del nou president, 
juntament amb les del seu predecessor en el càrrec, respecte de les metes aconseguides per la universitat 
castellonenca i els reptes del seu futur immediat, i en aquest sentit destacava la necessitat de potenciar 
la capacitació idiomàtica de l’alumnat, la relació entre les empreses i l’empresariat amb la Universitat i la 
necessitat de frenar la fuga d’estudiants a l’estranger. La peça informativa s’il·lustrava amb sengles fotografies 
de cos enter de Rafael Benavent i José Luis Breva i es complementava amb les referències fetes pel president 
de la CEOE, Joan Rossell, sobre la necessitat que la universitat potencie més l’emprenedoria, en un acte a 
Castelló de l’empresariat al qual va assistir el rector de l’UJI, Vicent Climent.

La presa de possessió de José Luis Breva Ferrer com a nou president del Consell Social va tenir una 
àmplia cobertura en els mitjans impresos castellonencs. El Periódico Mediterráneo s’avançava el dia 10 
de juliol amb un text breu en el qual s’informava de la celebració de l’acte aquell mateix dia, amb la 
participació esperada d’una nombrosa representació de l’empresariat i dels àmbits educatiu, polítics i 
socials castellonencs. L’endemà aquest mateix diari dedicava un significatiu espai a la presa de possessió 



82 el conSeJo Social en PrenSa

amb dues fotografies de l’acte i un titular que sintetitzava el discurs del nou president: «Breva demana 
més finançament per a investigació en l’UJI». També es parlava sobre el tema en el periòdic degà de la 
província en un text destacat en el qual s’informava de l’opinió del rector de l’UJI sobre la persona del nou 
president. El Mundo – Castellón al Día va fer també una significativa cobertura a la presa de possessió el 
dia 11 de juny, amb una fotografia i un titular que posava entre cometes tres paraules del nou president 
respecte dels universitaris: «esforç, anglès i motivació». Levante de Castelló, per la seua banda, donava la 
notícia sense fotografia i destacava tant la presa de possessió com l’aprovació en la mateixa sessió per part 
del Consell Social de 29 noves beques de col·laboració a repartir entre els departaments de la Universitat.

Homenatje a Rafael Benavent

L’àpat d’homenatge a Rafael Benavent i el seu nomenament com a president d’honor del Consell 
Social de la Universitat Jaume I va tenir també una àmplia cobertura en la premsa local. Novament El 
Periódico Mediterráneo avançava la notícia en una nota en què informava de la celebració de l’homenatge 
el mateix dia 22 d’octubre. L’endemà el mateix diari va publicar 5 fotografies de l’acte, amb una relació 
més detallada de les principals personalitats que hi havien assistit. També aquest dia El Mundo – Castellón 
al Dia i Levante de Castelló publicaven informacions breus sobre l’homenatge i el nomenament honorífic 
de Rafael Benavent, acompanyades de sengles fotografies en què apareixien l’homenatjat acompanyat 
pel rector de l’UJI i el nou president del Consell Social, José Luis Breva. 

El 16 de novembre, El Periódico Mediterráneo publica una notícia en la qual informa de l’aprovació per 
part del Consell Social dels criteris bàsics per a elaborar el pressupost de la Universitat per a l’exercici de 
2014, en el titular de la qual destacant la previsió de l’UJI d’ingressar 16.860.000 € per taxes de matrícula.

Premis del Consell Social

El 28 de novembre els tres diaris castellonencs informen de la concessió del XV Premi d’Investigació del 
Consell Social en la modalitat de Trajectòria Investigadora al catedràtic de Dret Processal Juan Luis Gómez 
Colomer. Levante de Castelló i El Mundo – Castellón al Día abundaven més en la trajectòria acadèmica del 
premiat, mentre que El Periódico Mediterráneo oferia en dues notes una informació sobre la concessió del 
guardó. El 16 de desembre, Levante de Castelló i El Periódico Mediterráneo informaven en dues notícies de 
la concessió del VI Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil a l’enginyer informàtic 
Daniel Segarra, fundador juntament amb altres dos antics estudiants de l’UJI de l’empresa Arcatium Studios, 
SL, dedicada al desenvolupament de videojocs per a videoconsoles i mòbils.


