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Com a president del Consell Social de l’UJI, els presente la memòria del Consell corresponent 
a l’any 2014. En primer lloc, agraïsc a tots els vocals del Consell Social, i també al secretari i personal 
administratiu, la seua dedicació durant aquest passat any.

En aquesta societat globalitzada, la importància del coneixement i la seua comunicació són 
essencials per al desenvolupament econòmic i social, i el paper de les universitats és bàsic respecte 
d’això. Els països més desenvolupats i amb major estat de benestar coincideixen amb aquells en què les 
universitats tenen un desenvolupament important. La necessitat d’investigació permanent en tots els 
camps és una de les característiques dels temps actuals, i a una velocitat i amb una qualitat que permeta 
disposar constantment de nous coneixements, que ajuden a resoldre els problemes cada vegada més 
variats, amb què es troben les societats de tot el món. L’estat de benestar, que tots volem mantenir i 
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incrementar, necessita aquesta aportació intel·lectual sense la qual els països no poden avançar. Per 
això la universitat té una essencial missió per a permetre l’avanç econòmic, cultural i social del nostre 
entorn i la seua projecció més general. 

El Consell Social és l’òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la universitat, 
i com a tal ha de fomentar la col·laboració entre la societat i la universitat i la qualitat de l’activitat 
universitària, i donar-hi suport; per això, tot i les dificultats econòmiques que hi ha, una vegada més 
vull fer una crida a tota la comunitat universitària per a motivar-los dedicant més esforç a la docència, 
la investigació i la translació del coneixement, que ens faça créixer no solament en els aspectes 
econòmics i socials, sinó fonamentalment com a persones, com a ciutadans i com a part activa d’un 
creixement sostenible. 

Els presente aquesta memòria de l’any 2014, aprovada en la reunió del Consell Social de 29 
d’abril de 2015, en la qual es resumeixen les principals activitats de l’any 2014.

El Consell Social va aprovar els comptes anuals de l’UJI de 2013 en el Ple de 28 d’abril de 2014, 
que prèviament havien sigut aprovades pel Consell de Govern d’aquesta Universitat de 15 d’abril de 
2014. Així mateix, em congratula assenyalar que, un any més, són favorables i sense inconvenients els 
informes de les auditories de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i de la Sindicatura 
de Comptes referents a l’exercici 2012.

Cal ressaltar que, dins de l’esforç econòmic que fa aquesta Universitat, i després del suport que 
per a això va suposar el Pla econòmic financer de reequilibri d’aquesta Universitat, dins d’aquest passat 
any s’ha firmat un acord entre la Generalitat Valenciana i les universitats públiques valencianes que 
pot suposar un avanç important per a cobrir les necessitats econòmiques que comporten la docència 
i la investigació, i que permetrà també les obres de l’edifici que albergarà els estudis de Ciències de 
la Salut, tan necessari per a aquestes noves titulacions, amb l’increment d’alumnes i professors, que 
suposa la impartició d’un curs més cada any, ja que els primers alumnes es troben ja en l’actualitat 
estudiant el quart curs de medicina i d’infermeria.

Durant l’any 2014 s’han dut a terme múltiples revisions de plans d’estudi de diverses titulacions, 
graus i màsters per a fer més eficaç la nostra universitat dins del marc normatiu i al servei de la societat. 
En tot cas, en la implantació de nous màsters s’ha tingut en compte la sostenibilitat del sistema, 
analitzant sempre la demanda social i el cost o no que puga suposar qualsevol actuació d’aquest 
tipus. Observem la conveniència d’una major simplificació en els tràmits, ja que hi ha una excessiva 
burocràcia. 

El 21 de febrer de 2014, en la celebració de l’acte acadèmic de la festa de la Universitat, del 
XXIII aniversari de la seua creació, es van entregar els premis corresponents a l’any 2013 convocats 
pel Consell Social: 

El V Premi a l’Excel·lència Docent Universitària es va entregar a la María Luisa Sanchiz 
Ruiz, professora titular d’universitat del Departament d’Educació; Mercè Correa Sanz, professora 
titular d’universitat del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, i a Iván Barrera 
Tarrazona, professor contractat doctor del Departament d’Economia, els quals van acreditar una 
especial dedicació a la docència, reconeguda notablement pels alumnes.

També es va fer entrega de la sisena edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, el guanyador de la qual va ser Daniel Segarra Flor, enginyer en Informàtica per l’UJI per 
la posada en marxa de l’empresa Arcatium Studios SL (Ninja Fever).

El XV Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, es va 
entregar a Juan Luis Gómez Colomer, catedràtic de Dret Processal en aquesta Universitat.

Així mateix, a finals de 2014 es van resoldre els Premis del Consell Social corresponents a aquest 
any: VI Premi a l’Excel·lència Docent Universitària (ampliat enguany a quatre persones), VII Premi a 
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la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XVI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, que es 
va entregar en la festa de la Universitat d’enguany. 

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

 Castelló, abril de 2015.

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
Sr. JoSé LuiS BLaSCo díaz

Secretari General
Sr. andréS MarzaL varó

Gerent

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MeMbres Nats:

Sra. inMaCuLada Fortanet GóMez

Professorat
Sr. HéCtor Baena i BeL

Estudiant
Sr. FranCiSCo Javier Grandío BoteLLa 

PAS

represeNtaNts elegits pel CoNsell de goverN:

Octubre de 2014
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Sr. erneSto tarraGón aLBeLLa

Vicepresident
Sra. María JoSé SanMartí PaStor Sr. Javier uSó PradeS

deSiGnatS Per la conSellera d'educació, cultura i eSPort

Sr. MiGueL ánGeL MiCHaviLa HeraS

deSiGnat Pel conSeller d’economia, indÚStria, turiSme i ocuPació

Sr. aLFonSo BataLLer viCent

deSiGnat Per l’aJuntament de caStelló  de la Plana

Sr. Javier MoLiner GarGaLLo

deSiGnat Per la diPutació ProVincial de caStelló
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Sr. ManeL nieto i MorCiLLo

CCOO
Sra. MiLa GarCía iGuaL

CCOO
Sra. María CarMen GóMez aLonSo 

UGT

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

comPoSició del conSell Social

Sr. CarLoS CaBrera aHíS

Vicepresident
Sr. eMiLio Marín BeLLver Sr. raFaeL Montero CueSta

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

Sr. iGnaCio Ferrer roS de urSinoS

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

Sr. JoSé antonio Herranz Martínez

deSiGnat PelS col·leGiS ProFeSSionalS de la comunitat Valenciana
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Sr. Tomás molins Pavía Sra. Pilar Chiva Jordá

deSiGnatS Pel PreSident del conSell Social

Sr. raFaeL Cerdá Ferrer Sra.  BerTa raPalo Badenes

deSiGnatS Per leS cortS ValencianeS
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COMISSIÓ ECONÒMICA:

President per delegació: Sr. CArlOS CAbrErA AhíS

Vocals: Sr. AlfONSO bAtAllEr VICENt

 Sr. rAfAEl CErdá fErrEr

 Sr. IgNACIO fErrEr rOS dE UrSINOS

 SrA. INMACUlAdA fOrtANEt gÓMEz

 Sr. ANdréS MArzAl VArÓ

 Sr. MIgUEl áNgEl MIChAVIlA hErAS

 Sr. rAfAEl MONtErO CUEStA

Secretari: Sr. JOSé MUñOz CAStIllO

COMISSIÓ d'ASSUMPtES UNIVErSItArIS:

President per delegació: Sr. ErNEStO tArrAgÓN AlbEllA

Vocals: Sr. héCtOr bAENA I bEl

 Sr. JOSé lUIS blASCO díAz

 SrA. PIlAr ChIVA JOrdá

 Sr. JOSé ANtONIO hErrANz MArtíNEz

 Sr. JAVIEr MOlINEr gArgAllO

 SrA. bErtA rAPAlO bAdENES

 SrA. MAríA JOSé SANMArtí PAStOr

Secretari: Sr. JOSé MUñOz CAStIllO
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Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va prendre 
coneixement de les modificacions pressupostàries 
números 131 a 136, corresponents a l’exercici 
2013, i les números 2 a 31, corresponents a 
l’exercici 2014.

inforMe sobre la dissolució d’àgora, sl, i 
autorització per a la qualificació dels locals en 
béns patriMonials i deManials

Tenint en compte l’informe sobre la dissolució 
d’Àgora SL, i l’acord adoptat respecte d’això pel 
Ple del Consell Social núm. 61, de data 13 de 
desembre de 2013, així com l’acord del Consell 
de Govern núm. 43, de data 28 de febrer de 
2014, i a proposta de la Comissió Econòmica, i 
en virtut del que disposa l’article 3.s) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell Social acorda, 
per unanimitat, prendre coneixement dels estats 

inforMe de gerència de l’uJi sobre la confecció 
de la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2013

A la vista de l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, atès que ha sigut informat 
el Consell de Govern en la reunió núm. 43, de 
28 de febrer de 2014, tenint en compte l’article 
15 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, 
de pressupost de la Generalitat Valenciana 
per a 2014, i l’article 6.5 del Reial decret llei 
14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la 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 de conformitat amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda prendre coneixement de 
la liquidació provisional del pressupost 2013 
de la Universitat Jaume I i de les seues entitats 
dependents, segons la documentació aportada 
per la Gerència.

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

Ple nº 62, de 18 de març de 2014
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financers provisionals de l’Àgora Universitària, SL, 
en liquidació, i autoritzar l’òrgan competent per a 
classificar en béns patrimonials, per a l’explotació 
en règim d’arrendament, o en demanials afectes a 
l’ús general, al servei públic o ús de tercers, segons 
consta especificat en la documentació aportada 
i distribuïda.

autorització, si escau, per a la participació de la 
universitat JauMe i en associacions i conferències 
de degans i directors d’estudis

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, i l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern número 43, celebrat el dia 
28 de febrer de 2014, 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 Econòmica, 
el Ple del Consell Social va acordar, per unanimitat, 
autoritzar la participació de la Universitat Jaume I 
en associacions i conferències de degans i directors 
d’estudis següents: 

- Conferència de Degans de Química (CEDQ).

- Conferència de Direc tors i  Degans 
d’Enginyeria Informàtica.

- Conferència de Direc tors i  Degans 
d’Enginyeria Química (COODIQ). 

- Associació Espanyola d’Universitats amb 
Titulacions d’Informació i Comunicació. 

- Conferència de Degans de les Facultats de 
Filosofia d’Espanya. 

autorització, si escau, perquè l’uJi forMe part de 
la xarxa nacional de teatres i espectacles

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, i l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern número 42, celebrat el dia 
29 de gener de 2014, 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 Econòmica, el Ple del Consell Social va 
acordar, per unanimitat, autoritzar la participació 
de la Universitat Jaume I en l’Associació Cultural 
Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris i Circuits i 
Festivals de Titularitat Pública.

inforMe i aprovació, si escau, dels preus públics de 
lloguer d’espais de la llotJa del càneM

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, tenint en compte l’acord del Consell 
de Govern adoptat en la sessió núm. 44, de 14 
de març, 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, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda aprovar els preus públics 
que s’han d’aplicar en l’arrendament d’espais de 
la Llotja del Cànem.

inforMe i aprovació, si escau, dels preus públics 
dels serveis no acadèMics per a l’aluMnat no 
coMunitari

De conformitat amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, tenint en compte l’acord del Consell de 
Govern en la sessió núm. 44, de 14 de març, 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, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
aprovar els preus públics de serveis no acadèmics 
per a l’alumnat no comunitari.

inforMe i aprovació, si escau, de la participació de 
l’uJi en associacions de l’àMbit de coMunicació 
editorial

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, i l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern número 42, celebrat el dia 
29 de gener de 2014, així com el que estableix 
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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 Econòmica, el Ple del Consell Social va 
acordar, per unanimitat, autoritzar la participació de 
la Universitat Jaume I en les següents associacions 
de l’àmbit de comunicació i editorial: Associació 
per al desenvolupament de la Comunicació 
AdComunica; Associació d’Editors del País 
Valencià (AEPV); Unió d’Editorials Universitàries 
Espanyoles (UNE); Dircom, Associació de Directius 
de Comunicació, i Associació per a les Televisions 
Educatives Iberoamericanes (ATEI).

retribucions addicionals del professorat (sisteMa 
autonòMic 2013) regulades pel decret 174/2002, 
de 15 d’octubre, del govern valencià

De conformitat  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.

inforMe sobre la Matriculació del curs acadèMic 
2013-2014

Tenint en compte l’exposició efectuada per la 
vicerectora d’Estudiants, Ocupació, i Innovació 
Educativa, i la documentació distribuïda, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda prendre 
coneixement de l’informe de matrícula del curs 
acadèmic 2013-2014.

inforMe favorable, si escau, de les Modificacions 
de plans d’estudi de Màster

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació distribuïda, l’aprovació pel 

Consell de Govern núm. 44, celebrat amb data 
14 de març, i de conformitat amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut 
del que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda emetre informe favorable 
sobre les modificacions dels plans d’estudis 
dels màsters següents, en els termes de la 
documentació aportada:

- Màster universitari en Sistemes Intel·ligents.

- Màster universitari en Disseny i Fabricació.

aprovació, si escau, de la MeMòria del consell 
social corresponent a l’any 2013

Tenint en compte l’informe del president del 
Consell Social, el Ple aprova, per unanimitat, la 
Memòria del Consell Social corresponent a l’any 
2013 i acorda publicar-la. La Memòria conté 
els apartats següents: «Presentació a càrrec del 
president», «Composició del Consell Social», 
«Composició de les comissions», «Assumptes 
tractats pel Consell Social», «Dictàmens de les 
comissions», «Reunions de consells i comissions», 
«Informes sobre l’auditoria de l’exercici 2012», 
«Premis del Consell Social», «Presa de possessió del 
president del Consell Social», «Nomenament de 
president d’honor del Consell Social», «Assistència 
a actes», «Llibre institucional», i «El Consell Social 
en premsa durant l’any 2013».

aprovació, si escau, de les bases dels preMis 
del consell social Modalitat traJectòria 
inves tigador a i iniciativa eMprenedor a 
estudiantil, corresponents a l’any 2014

En virtut del que disposa l’article 28.2 del 
Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social, aprovat per Decret 47/2005, de 
4 de març, del Consell de la Generalitat, el Ple 
va aprovar les bases del XVI Premi d’Investigació 
Consell Social modalitat Trajectòria Investigadora, 
així com les de la VII edició del Premi del Consell 
Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, 
incloent-hi la corresponent convocatòria.
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aprovació, si escau, dels coMptes anuals 
de les entitats dependents de la universitat, 
corresponents a l’exercici 2013

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document «Comptes anuals i informe de gestió 
de l’exercici 2013», de la societat Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, 
SL, i sense perjudici del que estableix respecte d’això 
la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes 
entitats puguen estar sotmeses, i en virtut del que 
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, de conformitat 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2013 de la societat Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, SL.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document «Comptes anuals i informe de gestió de 
l’exercici 2013», de la societat L’Àgora Universitària, 
SL, i sense perjudici del que estableix respecte d’això 
la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut del que 
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 2013 de 
la societat L’Àgora Universitària, SL.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document corresponent a l’exercici 2013 de 
la Fundació Isonomia, aportat, sense perjudici 
del que estableix respecte d’això la legislació 
mercantil o una altra a la qual aquestes entitats 
puguen estar sotmeses, i en virtut del que 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 exercici 
2013 de la Fundació Isonomia.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document «Comptes anuals de l’exercici 2013», 
de la Fundació General de la Universitat Jaume I, 
Fundació de la Comunitat Valenciana, i sense 

perjudici del que estableix respecte d’això la 
legislació mercantil o una altra a la qual aquestes 
entitats puguen estar sotmeses, i en virtut del que 
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 2013 de la Fundació General 
de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document «Comptes anuals de l’exercici anual 
finalitzat el 31 de desembre de 2013», 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 les 
esmentades 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 del Consell va 
acordar, per unanimitat, l’aprovació dels comptes 
anuals exercici 2013 de la Fundació Germà Colón 
Domènech, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document «Comptes anuals 2013», de la Fundació 
Universitat Jaume I - Empresa, i sense perjudici del 
que estableix respecte d’això la legislació mercantil 
o una altra a la qual aquestes entitats puguen estar 
sotmeses, i en virtut del que 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, de conformitat amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals 2013 de la Fundació 
Universitat Jaume I - Empresa.

aprovació, si escau, dels coMptes anuals de la 
universitat, corresponents a l’exercici 2013

Tenint en compte l’exposició efectuada, 
l’aprovació pel Consell de Govern en la sessió 
núm. 45, de data 15 d’abril de 2014, en virtut del 

Ple núm. 63, de 28 d’abril de 2014 
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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 2013 de la 
Universitat Jaume I de Castelló.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en la sessió celebrada el dia 16 
d’abril, el Ple va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 32 a 46. 

inforMe de fiscalització de la sindicatura de 
coMptes dels exercicis econòMics 2011 i 2012

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada i la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement de 
l’Informe de Fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes dels exercicis 2011 i 2012.

autorització, si escau, per a la participació de la 
universitat JauMe i en associacions i conferències 
de degans i directors dels estudis:

-	 Conferència	de	Degans	de	Centres	amb	
Títols	de	Mestre	i	Educació

-	 Conferència	de	Centres	i	Departaments	de	
Traducció	i	Interpretació

Tenint en compte l’informe del president de 
la Comissió Econòmica, el debat que hi va haver, 
i l’aprovació pel Consell de Govern número 45, 
celebrat el dia 15 d’abril de 2014, 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 Econòmica, el Ple del Consell 
Social va acordar, per unanimitat, autoritzar 

la participació de la Universitat Jaume I en 
associacions i conferències de degans i directors 
d’estudis: 

- Conferència de Degans de Centres amb Títols 
de Mestre i Educació.  

- Conferència de Centres i Departaments de 
Traducció i Interpretació.

inforMe favorable, si escau, de les Modificacions 
del grau en inferMeria

Tenint en compte l’informe del vicepresident  de 
la vicerectora d’Estudis i Espai Europeu d’Educació 
Superior, la documentació aportada, l’aprovació 
pel Consell de Govern número 45, de data 15 
d’abril de 2014, 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 consten en 
la documentació distribuïda, i que corresponen al 
grau en Infermeria. 

inforMe sobre indicadors de títols de grau 
iMplantats fins al curs 2012-2013

Tenint en compte l’exposició de la vicerectora 
d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior, la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
i vist que ha sigut informat el Consell de Govern 
núm. 45, celebrat el passat dia 15 d’abril, el Ple 
acorda, per unanimitat, prendre coneixement 
de l’informe sobre indicadors dels títols de grau 
implantats fins al curs 2012-2013, en la Universitat 
Jaume I, elaborat per l’Oficina de Promoció i 
Avaluació de la Qualitat.

inforMe favorable, si escau, sobre l’extinció de 
Màsters universitaris

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i del vicerector d’Investigació i Postgrau, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 45, celebrat el 15 d’abril de 2014, 
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informe favorable sobre l’extinció del màster 
universitari en Protecció Integrada de Cultius (pla 
2010), del màster universitari en Química Teòrica 
i Modelització Computacional (pla 2009), i del 
màster oficial en Història i Identitats Hispàniques 
en el Mediterrani Occidental.

i de conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda emetre 

A continuació, el secretari del Consell llig 
la resolució del rector mitjançant la qual es 
nomena José Luis Blasco Díaz secretari general 
de la Universitat Jaume I, que pren possessió del 
seu càrrec de vocal nat del Consell Social, en 
representació del Consell de Govern, d’acord amb 
el que disposa l’article 5.3 de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

A continuació el secretari, Sr. Muñoz, 
llig l’Ordre 32/2014, de 13 de maig, de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la 
qual es nomenen vocals del Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló, i es procedeix a 
la presa de possessió dels següents representants 
socials:

Ple núm. 64, de 24 de juny de 2014 

presa de possessió de nous vocals

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
després d’unes paraules de benvinguda, cedeix 
la paraula al secretari del Consell Social, José 
Muñoz, que llig el Decret 93/2014, de 13 de 
juny, del Consell, pel qual es nomena rector de 
la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent 
Jordá, el qual pren possessió del seu càrrec de 
vocal nat del Consell Social, en representació del 
Consell de Govern, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

Presa de possessió del rector, Vicent Climent Jordá

Presa de possessió del secretari de l’UJI, José Luis Blasco Díaz
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Designat pel Conseller d’Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació:

Miguel Ángel Michavila Heras

Designat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana:

Alfonso Bataller Vicent

Designat per la Diputació Provincial de Castelló:

Javier Moliner Gargallo

Designats per la Consellera d’Educació, Cultura i 
Esport:

María José Sanmartí Pastor 

Ernesto Tarragón Albella

Javier Usó Prades

Presa de possessió de María José Sanmartí Pastor

Presa de possessió de Miguel Ángel Michavila Heras

Presa de possessió d’Alfonso Bataller Vicent

Presa de possessió de Javier Moliner Gargallo

Presa de possessió d'Ernesto Tarragón Albella

Presa de possessió de Javier Usó Prades
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Designats per les organitzacions sindicals més 
representatives en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana:

Mila García Igual 

María del Carmen Gómez Alonso

Manel Nieto i Morcillo

Presa de possessió de Mila García Igual

Presa de possessió de Carlos Cabrera Ahís

Presa de possessió de Rafael Montero Cuesta

Presa de possessió d’Ignacio Ferrer Ros de Ursinos

Presa de possessió de María del Carmen Gómez Alonso

Presa de possessió de Manel Nieto i Morcillo

Designats per les organitzacions empresarials 
més representatives en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana:

Carlos Cabrera Ahís

Rafael Montero Cuesta

Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana:

Ignacio Ferrer Ros de Ursinos
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Designat pels col·legis professionals de la Comunitat 
Valenciana:

José Antonio Herranz Martínez

Designats pel president del Consell Social:

Tomás Molins Pavía

Pilar Chiva Jordá

Presa de possessió de José Antonio Herranz Martínez

Presa de possessió de Tomás Molins Pavía

Presa de possessió de Pilar Chiva Jordá

El conseller Emilio Marín ha excusat la seua 
presència, per la qual cosa prendrà possessió en 
el pròxim ple.

Després d’haver-se produït la jura o promesa 
dels càrrecs, queda formalitzada la presa de 
possessió dels esmentats vocals del Consell Social 
de la Universitat Jaume I en representació dels 
interessos socials.

Finalment, el president del Consell Social, José 
Luis Breva, va donar la benvinguda als consellers 
que han pres possessió dels càrrecs, i va tenir també 
un record i un agraïment per als antics membres.

En la seua intervenció, el president del Consell 
Social, José Luis Breva, va informar els nous 
membres del Consell Social sobre la importància 
del seu treball en el foment i suport per a una 
col·laboració, cada vegada major, entre la societat 
i la universitat, intensificant aquestes relacions, i 
promovent l’adequació de l’oferta d’ensenyaments 
universitaris i de les activitats científ iques 
d’investigació a les necessitats de la societat. Va 
ressaltar que la missió més important consisteix en 
el fet que els desitjos i les necessitats de la societat 
es traslladen a la Universitat.

Va insistir en la conveniència de fomentar 
l’esperit emprenedor dels estudiants, en el fet 
d’impulsar la qualitat de la docència i donar suport 
al professorat en la seua trajectòria investigadora, 
per a potenciar el creixement econòmic i el 
benestar social de la província de Castelló.

Va posar en relleu que, fins al moment, les 
relacions del Consell Social amb la comunitat 
universitària han sigut cordials i de confiança, en 
les quals ha imperat el consens, per la qual cosa 
és desitjable que aquest ambient i col·laboració es 
projecte en el futur.

Reiterant la benvinguda als senyors consellers, 
va finalitzar la seua intervenció, i desitjava que la 
col·laboració de tots redunde en benefici de la 
nostra universitat.

designació de vicepresidents

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
informa el Consell Social sobre la resolució que es 
transcriu a continuació:
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«En virtut del que disposa l’article 15 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, he resolt designar vicepresidents del 
Consell Social, els consellers següents:

- Ernesto Tarragón Albella

- Carlos Cabrera Ahís

Aquest ordre de prelació tindrà efectes per a la 
substitució, si és el cas, del president.

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

El Ple del Consell Social en pren coneixement.

noMenaMent de vocals de la coMissió d’assuMptes 
universitaris i de la coMissió econòMica

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
presenta al Ple del Consell la proposta que s’indica 
a continuació:

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

Per a la Comissió d’Assumptes Universitaris: 
president, per delegació, el vicepresident Ernesto 
Tarragón Albella; com a vocals, els consellers Javier 
Moliner Gargallo, María José Sanmartí Pastor i Pilar 
Chiva Jordá, i es manté el conseller José Antonio 
Herranz Martínez.

Per a la Comissió Econòmica: president, per 
delegació, el vicepresident Carlos Cabrera Ahís; 
com a vocals, els consellers Miguel Ángel Michavila 
Heras, Rafael Montero Cuesta i Ignacio Ferrer Ros 
de Ursinos, i es manté els consellers Rafael Cerdá 
Ferrer i Alfonso Bataller Vicent».

D’acord amb el que estableix l’article 21.6 
del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social de la Universitat Jaume I, aprovat per 
Decret 47/2005, de 4 de març, del Consell de la 

Generalitat, el secretari del Consell Social ho serà 
també de les comissions i els grups de treball.

designació de dos vocals del consell social coM 
a MeMbres del consell valencià d’universitats (llei 
5/2002, de 19 de Juny)

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
informa el Ple que, en virtut de l’article 7.g) de la Llei 
5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana, 
de creació del Consell Valencià d’Universitats i de 
la Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació 
de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, 
s’han de designar dos representants del Consell 
Social, entre els vocals socials del Consell, perquè 
les persones nomenades fins ara, Rafael Montero 
Gomis i Manuel González Cudilleiro, han deixat de 
formar part d’aquest Consell Social per finalització 
de mandat.

El president proposa Ernesto Tarragón Albella i 
Pilar Chiva Jordá.

Vista la proposta del president, el Consell Social 
de l’UJI acorda designar per unanimitat entre 
i vocals socials, i per votació d’aquests, com a 
representants en el Consell Valencià d’Universitats, 
Ernesto Tarragón Albella i Pilar Chiva Jordá, de la 
qual cosa s’informarà l’Administració educativa als 
efectes oportuns, tot això de conformitat amb el que 
disposa l’article 7.g) de la Llei 5/2002, de 19 de juny, 
de la Generalitat Valenciana, de creació del Consell 
Valencià d’Universitats i de la Comissió Valenciana 
d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema 
Universitari Valencià.

En conseqüència, el Consell Social estarà 
representat en el Consell Valencià d’Universitats pel 
president del Consell i, a més, pels vocals socials 
esmentats anteriorment.

designació de tres vocals del consell social coM 
a MeMbres del consell de govern de la universitat 
JauMe i (llei 2/2003, de 28 de gener)

A proposta de José Luis Breva Ferrer, president 
del Consell Social, i d’acord amb el que s’estableix 
en els articles 4.q) i 19.2 de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de consells socials de les universitats 
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públiques valencianes, s’acorda designar per 
unanimitat entre els vocals socials, i per votació 
d’aquests, els següents representants en el Consell 
de Govern de l’UJI:

 - Ernesto Tarragón Albella

 - Rafael Montero Cuesta

 - Tomás Molins Pavía

designació d’un vocal del consell social per a forMar 
part del consell assessor d’inserció professional

A proposta del president, el Consell Social de 
l’UJI, per unanimitat, acorda designar Carlos Cabrera 
Ahís com a representant en el Consell Assessor 
d’Inserció Professional.

designació d’un vocal del consell social per a forMar 
part de la coMissió de control del pla de pensions 
de l’uJi

A proposta del president, el Consell Social, per 
unanimitat, acorda designar María José Sanmartí 
Pastor com a representant en la Comissió Gestora 
del Pla de Pensions promogut per la Universitat 
Jaume I.

designació d’un vocal del consell social per a forMar 
part de la Mesa negociadora

A proposta del president, el Consell Social, per 
unanimitat, acorda designar Rafael Montero Cuesta 
com a representant en la Mesa Negociadora de la 
Universitat.

designació d’un representant del consell social per 
a forMar part de la coMissió de perManència de l’uJi

A proposta del president, el Consell Social, per 
unanimitat, acorda designar José Muñoz Castillo, 
secretari del Consell Social, representant en la 
Comissió de Permanència de la Universitat Jaume I.

designació d’un vocal per a forMar part del patronat 
de la fundació general de la universitat JauMe i, 
fundació de la coMunitat valenciana

A proposta del president, el Consell Social, 
per unanimitat, acorda designar Ernesto Tarragón 
Albella per a formar part del Patronat de la Fundació 
General de la Universitat Jaume I, Fundació de la 
Comunitat Valenciana.

designació d’un vocal represen tan t de les 
organitzacions eMpresarials en el consell social, 
per a la vicepresidència del patronat de la fundació 
universitat JauMe i – eMpresa

El president, José Luis Breva, informa el Ple que, 
d’acord amb el que disposa l’article 15.2 del capítol 
II dels Estatuts de la Fundació Universitat Jaume I – 
Empresa, una de les vicepresidències del Patronat 
d’aquesta fundació serà exercida per un vocal 
representant de les organitzacions empresarials en 
el Consell Social, per la qual cosa és procedent que 
el Ple del Consell propose el vocal que ha d’exercir-
la. Els vocals representants de les organitzacions 
empresarials són: Carlos Cabrera Ahís, Emilio Marín 
Bellver i Rafael Montero Cuesta.

A l’efecte de formular la corresponent proposta 
al Patronat de la Fundació Universitat Jaume I – 
Empresa, el Sr. Breva va proposar el conseller Carlos 
Cabrera Ahís.

D’acord amb la proposta del president, el Ple del 
Consell acorda, per unanimitat, designar el conseller 
Carlos Cabrera Ahís, que serà proposat al Patronat 
de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa per a 
exercir el càrrec de vicepresident.

inforMe favorable, si escau, de les Modificacions del 
pla d’estudis del títol de grau en Medicina

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
d’Estudis, la documentació aportada, l’aprovació per 
part del Consell de Govern número 47, de data 16 
de maig de 2014, i en virtut del que disposa l’article 
8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificat per l’article únic.cinc de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, el Ple acorda, 
per unanimitat, emetre informe favorable sobre les 
modificacions que consten en la documentació 
distribuïda, i que corresponen al grau en Medicina. 
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presa de possessió de vocals socials

El president de la sessió, Ernesto Tarragón, va 
cedir la paraula al secretari del Consell Social, 
José Muñoz, que va llegir l’Ordre 32/2014, de 13 
de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual es nomenen vocals del Consell 
Social de la Universitat Jaume I de Castelló (ordre 
que s’adjunta a aquesta acta), i es procedeix a la 
presa de possessió dels següents representants 
socials:

Designat per les organitzacions empresarials 
més representatives en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana:

 Emilio Marín Bellver

Ple núm. 65, de 14 de juliol de 2014 

Presa de possessió d’Emilio Marín Bellver

Formalitzada la presa de possessió d’Emilio 
Marín com a vocal del Consell Social de la 
Universitat Jaume I, en representació dels 
interessos socials, el president de la sessió, Ernesto 
Tarragón, li va donar la benvinguda.

presa de coneixeMent de l’inforMe sobre la Modificació 
del contracte de finançaMent entre l’uJi i el banc 
europeu d’inversions

El vicepresident, Sr. Cabrera, va informar que el 
Consell de Govern núm. 47, celebrat el dia 16 de 
maig de 2014, ha aprovat la novació del contracte 

de finançament que va subscriure la Universitat 
Jaume I amb el Banc Europeu d’Inversions amb 
data 30 de juliol de 2003, per un import de fins 
a dotze milions vuit-cents seixanta mil euros per 
al Projecte Universitats de València II D, amb 
número FI 22164, i s’establien noves condicions 
aplicables com a conseqüència de les baixades de 
ràting, i de l’aprovació del Reial decret llei 21/2012, 
de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les 
administracions públiques, segons el contracte de 
novació distribuït amb la convocatòria.

Va assenyalar que el gerent va aclarir en la 
Comissió Econòmica que es tracta d’un préstec 
que cobreix la Generalitat Valenciana, ja que va 
ser acordat per aquesta administració i el BEI, 
fruit de convenis formalitzats entre els anys 1997 
a 2003.

A la vista de l’informe del vicepresident i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, prendre’n coneixement.

autorització, si escau, per a forMar part de la 
conferència estatal de defensors universitaris 
cedu, a petició de la sindicatura de greuges de la 
universitat

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació distribuïda 
i l’aprovació pel Consell de Govern número 47, 
celebrat el dia 16 de maig de 2014, 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 Econòmica, el Ple del Consell 
Social va acordar, per unanimitat, autoritzar 
la participació de la Universitat Jaume I en la 
Conferència Estatal de Defensors Universitaris 
(CEDU), a petició de la Sindicatura de Greuges 
de la Universitat.
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autorització, si escau, per a la forMalització 
d’adscripció de l’uJi a la conferència de degans de 
MateMàtiques

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació aportada 
i l’aprovació per part del Consell de Direcció 
núm. 167, amb data 10 de juny de 2014, segons 
delegació del Consell de Govern acordada en 
la sessió núm. 43, de 18 de febrer de 2014, 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 Econòmica, el Ple del Consell Social 
va acordar, per unanimitat, autoritzar la participació 
de la Universitat Jaume I en la Conferència de 
Degans de Matemàtiques.

autorització, si escau, per a la forMalització 
d’adscripció de l’uJi a la conferència nacional de 
degans de psicologia de les universitats espanyoles 
(cdpue)

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió Econòmica, la documentació 
aportada i l’aprovació pel Consell de Direcció 
núm. 3, amb data 30 de juny de 2014, segons 
delegació del Consell de Govern acordada en 
la sessió núm. 43, de 18 de febrer de 2014, 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 Econòmica, el Ple del Consell 
Social va acordar, per unanimitat, autoritzar 
la participació de la Universitat Jaume I en la 
Conferència Nacional de Degans de Psicologia 
de les Universitats Espanyoles (CDPUE).

Modificacions pressupostàries

El president de la Comissió Econòmica, 
Carlos Cabrera, va indicar que les modificacions 

pressupostàries números 47 a 55 van ser 
informades/aprovades en el Consell de Govern 
de 16 de maig de 2014; i les números 59 a 79 van 
ser informades/aprovades en el Consell de Govern 
de data 26 de juny de 2014.

Les modificacions pressupostàries números 50, 
52, 55, 56, 58, 69 i 73 són reassignacions de crèdit. 

El senyor Cabrera va informar que la Comissió 
Econòmica, celebrada amb anterioritat, va 
acordar per unanimitat proposar al Ple la presa 
de coneixement.

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries esmentades.

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió Econòmica, i 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 l’article 
18.3 e) de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 
2014, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica en la sessió núm. 54 celebrada el 
dia d’avui, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar 
la modificació pressupostària núm. 57, que 
incrementa en 4.000 € la dotació econòmica a la 
Fundació Soler i Godes per a l’any 2014.

estat d’execució del pressupost

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident i el gerent, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple es dóna per 
informat de l’estat d’execució del pressupost 
en data 30 de juny de 2014, als efectes del que 
disposa l’article 3.b) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

aprovació, si escau, de la distribució, entre els 
departaMents, de les 29 beques-col·laboració, 
assignades a la universitat JauMe i per al curs 
acadèMic 2014-2015

Tenint en compte l’escrit de data 17 de juny de 
2014 de la Direcció General de Política Universitària 
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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 2014-2015, la Resolució de 3 de 
juliol de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats (BOE núm. 
169 de 12 de juliol de 2014), i tenint en compte la 
proposta del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat 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 2014-
2015.

aprovació, si escau, de les norMes de perManència

Tenint en compte l’exposició del president de 
la sessió i de la vicerectora d’Estudis, Ocupació i 
Innovació Educativa, la documentació distribuïda, 
i en virtut del que disposa l’article 4.c) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, de conformitat amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple del 
Consell Social acorda, per unanimitat, no prendre 
acord sobre les normes de permanència que es 
detallen en la documentació aportada fins que 
s’emeta l’informe previ i preceptiu del Consell 
d’Universitats.

aprovació, si escau, de les bases, bareM i convocatòria, 
del preMi d’excel·lència docent corresponent al curs 
2013-2014

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 VI edició del Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, corresponent al curs 
acadèmic 2013-2014.

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 14 de novembre de 2014.

inforMe sobre la Modificació de la relació de llocs de 
treball del personal docent i investigador

El president de la sessió, Ernesto Tarragón, 
cedeix la paraula al vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet, 
que dóna compte de la modificació de la relació de 
llocs de treball del personal docent i investigador, 
derivada de la primera convocatòria de l’any 2014 
de places de professorat, en compliment del marc 
legal. D’acord amb la documentació distribuïda, 
afecta 30 canvis del personal docent i investigador.

Segons el que disposa l’article 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda prendre coneixement de les modificacions 
de llocs de treball del PDI, que van ser aprovades 
pel Consell de Govern en la sessió número 47, de 
data 16 de maig de 2014. 

suport a la candidatura, si escau, de «caMins de 
penyagolosa» coM a patriMoni de la huManitat per la 
unesco 

Tenint en compte la documentació aportada, 
l ’exposició efectuada pel conseller Javier 
Moliner, i a proposta del president de la sessió, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
donar suport a la candidatura de «Camins del 
Penyagolosa» a patrimoni mundial per la UNESCO.
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A continuació, el Sr. Muñoz va llegir l’Ordre 
80/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport (ordre que s’adjunta 
a aquesta acta), per la qual es publiquen els 
nomenaments de Francisco Javier Grandío 
Botella, Inmaculada Fortanet Gómez i Héctor 
Baena i Bel, com a vocals del Consell Social de la 
Universitat Jaume I en representació del personal 
d’administració i serveis, del personal docent i 
investigador i dels estudiants, respectivament, 
elegits pel Consell de Govern d’aquesta 
Universitat.

aprovació, si escau, de les norMes de perManència

Tenint en compte l’exposició del president de 
la sessió, del rector i de la vicerectora d’Estudis, 
Ocupació i Innovació Educativa, el debat que 
hi va haver, la documentació distribuïda, l’acord 
adoptat en el Consell de Govern núm. 48, celebrat 
el dia 26 de juny de 2014, l’acord adoptat pel Ple 
núm. 65 del Consell Social, l’informe favorable 
del Consell d’Universitats de data 23 de juliol de 
2014, i en virtut del que disposa l’article 4.c) de 

Ple núm. 66, de 28 de juliol de 2014 

Ple núm. 67, de 30 d’octubre de 2014

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, aprovar la normativa de permanència 
per als estudis universitaris oficials de grau i de 
màster.

presa de possessió de vocals socials

El president va cedir la paraula al secretari 
del Consell Social, José Muñoz, que va llegir 
l’Ordre 67/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport (ordre que s’adjunta 
a aquesta acta), per la qual es nomenen vocals 
del Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló, i es procedeix a la presa de possessió 
dels següents representants socials designats per 
les Corts Valencianes:

 Rafael Cerdá Ferrer

 Berta Rapalo Badenes

Presa de possessió de Rafael Cerdá Ferrer

Presa de possessió de Berta Rapalo Badenes
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Formalitzada la presa de possessió com a 
vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I, 
en representació dels interessos socials, designats 
per les Corts Valencianes, i els representants 
de la Universitat Jaume I, elegits pel Consell de 
Govern, el president, José Luis Breva, els va donar 
la benvinguda.

noMenaMent de vocals per a la coMissió d’assuMptes 
universitaris

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
amb la finalitat de completar la composició de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, va proposar 
les propostes que s’indiquen a continuació:

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i l’article 24.1.c) del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social, 
aprovat per Decret 47/2005, de 4 de març, del 
Consell de la Generalitat, propose al Ple del 
Consell la designació de Berta Rapalo Badenes 
representant dels interessos socials com a vocal 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris. El Ple 
així ho acorda, per unanimitat.

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i l’article 24.1.b) del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social, 
aprovat per Decret 47/2005, de 4 de març, del 
Consell de la Generalitat, propose els membres 
del Consell de Govern, elegits per i entre els 
representants del Consell, José Luis Blasco Díaz, 
i Héctor Baena i Bel com a vocals de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris. Els membres del Consell 
de Govern en el Consell Social així ho acorden, 
per unanimitat.

A continuació, José Luis Breva els va donar 
la benvinguda com a membres de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris.

Presa de possessió de Francisco Javier Grandío Botella

Presa de possessió d’Inmaculada Fortanet Gómez

Presa de possessió d’Héctor Bena i Bel



Assumptes trActAts pel consell sociAl 31

aprovació, si escau, de la Modificació al conveni 
subscrit el 26 de Maig de 2008, entre la conselleria 
d’educació i la universitat JauMe i, per a finançaMent 
de despeses corrents i d’inversió, Modificat el 10 
d’octubre de 2011

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
del Consell Social, l’acord adoptat pel Consell 
de Govern amb data 29 d’octubre de 2014, i 
de conformitat amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, prendre coneixement de la modificació 
al conveni subscrit el 26 de maig de 2008 entre la 
Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I, per 
a finançament de despeses corrents i d’inversió, 
modificat el 10 d’octubre de 2011, en els termes 
que figuren en la documentació aportada.

presa de coneixeMent de l’inforMe sobre condicionants 
econòMics per a la confecció del pressupost de l’uJi 
en 2015

A la vista de l’informe del vicepresident i del 
gerent, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, prendre coneixement dels 
condicionants econòmics per a la confecció del 
pressupost de l’UJI, exercici 2015.

Modificacions pressupostàries

El president de la Comissió Econòmica, 
Carlos Cabrera, va indicar que les modificacions 
pressupostàries números 80 a 98 van ser 
informades/aprovades en el Consell de Govern 
de data 24 de juliol de 2014; les números 99 a 
119 van ser informades/aprovades en el Consell 
de Govern de data 1 d’octubre de 2014, i les 
números 120 a 126 van ser informades/aprovades 
en el Consell de Govern de data 29 d’octubre de 
2014.

Les modificacions pressupostàries números 85, 
91, 95, 105, 110, 116 i 124 són reassignacions de 
crèdit. 

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries detallades.

El president de la Comissió Econòmica va 
informar sobre les modificacions pressupostàries 
núm. 127 a 132, que van ser informades/aprovades 
pel Consell de Govern núm. 51, de data 29 
d’octubre de 2014.

La modificació pressupostària núm. 128 és una 
reassignació de crèdit.

E l  P le  pren coneixement  d ’aques tes 
modificacions.

El Sr. Cabrera va donar compte de l’acord 
adoptat per la Comissió Econòmica, en la 
sessió abans esmentada, en virtut del qual es 
proposa al Ple l’aprovació de les modificacions 
pressupostàries números 88 i 93, aprovades/
informades pel Consell de Govern de data 24 
de juliol de 2014, i la número 123, aprovada/
informada pel Consell de Govern de data 29 
d’octubre de 2014.

Tenint en compte l’informe del Sr. Cabrera 
i la proposta de la Comissió Econòmica en la 
sessió celebrada el passat dia 22, el Ple acorda, 
per unanimitat, aprovar les modif icacions 
pressupostàries números 88, 93 i 123, 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.

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 2013

A la vista de tot això, el Ple acorda, per 
unanimitat, considerar-se assabentat de l’informe 
d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 
2013, 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.

estat d’execució del pressupost en data 30 de seteMbre 
de 2014

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident, i de conformitat amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple es considera 
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informat de l’estat d’execució del pressupost en 
data 30 de setembre de 2014, 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.

autorització, si escau, per a l’adscripció de l’uJi a 
la conferència nacional de degans de facultats de 
Medicina espanyoles (cndfMe)

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació aportada 
i l’aprovació pel Consell de Direcció núm. 7, amb 
data 11 de setembre de 2014, segons delegació del 
Consell de Govern acordada en la sessió núm. 43, 
de 18 de febrer de 2014, 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 de conformitat amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social va 
acordar, per unanimitat, autoritzar l’adscripció de 
la Universitat Jaume I en la Conferència Nacional 
de Degans de Facultats de Medicina Espanyoles 
(CNDFME).

autorització, si escau, per a l’adscripció de l’uJi a 
la conferència nacional de directors d’escoles 
universitàries d’inferMeria

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació aportada 
i l’aprovació pel Consell de Direcció núm. 7, amb 
data 11 de setembre de 2014, segons delegació del 
Consell de Govern acordada en la sessió núm. 43, 
de 18 de febrer de 2014, 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 de conformitat amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
va acordar, per unanimitat, autoritzar l’adscripció 
de la Universitat Jaume I a la Conferència Nacional 
de Directors d’Escoles Universitàries d’Infermeria.

autorització, si escau, perquè l’institut de 
MateMàtiques i aplicacions de castelló (iMac) entre 
a forMar part de la societat espanyola de MateMàtica 
aplicada (seMa)

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació distribuïda 
i l’aprovació pel Consell de Govern número 50, 
celebrat el dia 1 d’octubre de 2014, 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 de conformitat amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social va acordar, per unanimitat, 
autoritzar que l’Institut de Matemàtiques i 
Aplicacions de Castelló (IMAC) de la Universitat 
Jaume I entre a formar part de la Societat 
Espanyola de Matemàtica Aplicada (SEMA).

autorització, si escau, perquè l’uJi s’incorpore a 
l’associació fòruM per al coneixeMent i investigació 
de la coMunicació

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació aportada 
i l’aprovació pel Consell de Govern núm. 50, amb 
data 1 d’octubre de 2014, 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 de conformitat amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social va 
acordar, per unanimitat, autoritzar la incorporació 
de la Universitat Jaume I en l’Associació Fòrum per 
al Coneixement i Investigació de la Comunicació.

autorització, si escau, per a la participació de la 
universitat JauMe i en el research grouping de la 
plataforMa n.erghy

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió Econòmica, la documentació 
aportada i l’aprovació pel Consell de Govern 
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núm. 51, amb data 29 d’octubre de 2014, 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 de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social va acordar, 
per unanimitat, autoritzar la participació de la 
Universitat Jaume I en Research Grouping de la 
Plataforma N.Erghy.

taxes dels nous títols d’expert/a del cepfc (centre 
d’estudis de postgrau i forMació continuada)

Vist l’informe del president de la Comissió i 
de la vicerectora d’Estudis, l’acord de Consell de 
Govern adoptat en la sessió número 49, celebrada 
el 24 de juliol de 2014, 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 de conformitat amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social acorda, per unanimitat, fixar les 
taxes per als nous títols d’expert/a del Centre 
d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada, el 
curs 2014-2015, l’import del qual serà de 33,78 €. 
D’aquesta, manera l’import s’adequa al nombre 
de crèdits de cada títol, segons figura en la 
documentació aportada i distribuïda.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació del pla 
d’estudis del grau en estudis anglesos

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 49 de data 24 de juliol de 
2014, en virtut del que disposa l’article 8.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificat per l’article únic.cinc de 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple acorda, per unanimitat, emetre 
informe favorable sobre la modificació del pla 
d’estudis del grau d’Estudis Anglesos, d’acord amb 
la documentació distribuïda.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació dels 
plans d’estudis de sis titulacions: grau en arquitectura 
tècnica, grau en enginyeria quíMica, grau en 
enginyeria elèctrica, grau en enginyeria Mecànica, 
grau en enginyeria de tecnologies industrials i grau 
en psicologia

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió, la documentació aportada, 
l’aprovació pel Consell de Govern número 50 
de data 1 d’octubre de 2014, en virtut del que 
disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, modificat per 
l’article únic.cinc de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, 
per unanimitat, emetre informe favorable sobre la 
modificació dels plans d’estudis de les titulacions 
de grau en Arquitectura Tècnica, grau en 
Enginyeria Química, grau en Enginyeria Elèctrica, 
grau en Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria 
de Tecnologies Industrials, segons consta en la 
documentació distribuïda.

A la vista de l’informe del president de la 
Comissió, 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 la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple acorda, per unanimitat, que 
es reconsidere la modificació 3, relativa al traspàs 
de les hores assignades a pràctiques externes 
a seminaris, i torne a remetre’s el pla d’estudis 
del grau de Psicologia al Consell Social per al 
corresponent informe.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació dels 
plans d’estudi de grau en Mestre en educació infantil 
i priMària, grau en història i patriMoni i grau en 
huManitats

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 51 de data 29 d’octubre de 
2014, en virtut del que disposa l’article 8.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificat per l’article únic.cinc de 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
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Universitaris, el Ple acorda, per unanimitat, emetre 
informe favorable sobre la modificació dels plans 
d’estudi corresponents al grau en Educació Infantil 
i Primària, grau en Història i Patrimoni, i grau en 
Humanitats, segons consta en la documentació 
distribuïda.

inforMe favorable, si escau, del pla d’estudis del Màster 
universitari en econoMia

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió i de la vicerectora d’Estudis, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 51, celebrat amb data 29 d’octubre 
de 2014, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda emetre 
informe favorable sobre el pla d’estudis del màster 
universitari en Economia.

inforMe favorable, si escau, sobre extinció i nova 
verificació del Màster interuniversitari en quíMica 
sostenible

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, l’aprovació pel 
Consell de Govern núm. 51 de data 29 d’octubre 
de 2014, 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 
del Consell Social, per unanimitat, acorda emetre 
informe favorable sobre l’extinció i nova verificació 
del màster interuniversitari en Química Sostenible.

inforMe sobre la MeMòria de verificació del prograMa 
de doctorat en educació

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió, la documentació aportada, l’aprovació 
pel Consell de Govern núm. 51, celebrat amb data 
29 d’octubre de 2014, 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 memòria de verificació del 
Programa de Doctorat en Educació.

inforMe favorable, si escau, sobre l’ex tinció 
del prograMa de doctorat en nanociència i 
nanotecnologia

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 51, celebrat amb data 29 d’octubre 
de 2014, i de conformitat amb la proposta de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut del 
que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda emetre 
informe favorable sobre l’extinció del programa de 
doctorat en Nanociència i Nanotecnologia.
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criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 
consell social per a l’exercici 2015

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i de conformitat 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 
2015 del Consell Social i la seua posterior remissió 
al Consell de Govern perquè siguen inclosos en 
els pressupostos de la Universitat, en els termes 
establits en l’article 22 de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la 
universitat per a l’exercici 2015

Va informar que la Comissió Econòmica va 
acordar proposar, per unanimitat, al Ple del Consell 
Social la presa de coneixement dels criteris bàsics 
per a l’elaboració del pressupost de l’exercici 2015 
de la Universitat Jaume I, en els termes establits 
en l’article 3.a) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

De conformitat amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement dels 
criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de 
l’exercici 2015 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.

inforMe de control intern

El Ple del Consell, de conformitat amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, pren 
coneixement de l’informe del Servei de Control 
Intern corresponent a l’exercici 2013, complint el 
que disposa l’article 3.i) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, i article 40.2 

Ple núm. 68, de 19 de novembre de 2014

dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació del pla 
d’estudis del grau en psicologia

Tenint en compte l’informe del vicepresident i el 
president de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
l’aprovació pel Consell de Govern número 50 de 
data 1 d’octubre de 2014, en virtut del que disposa 
l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, modificat per l’article 
únic.cinc de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
el Ple acorda, per unanimitat, emetre informe 
favorable sobre la modificació del pla d’estudis 
de la titulació del grau en Psicologia, una vegada 
suprimida la modificació número tres.

presa de coneixeMent de l’inforMe anual de la 
sindicatura de greuges

Tenint en compte l’informe de la Sindicatura, 
corresponent al curs 2013-2014, 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.



Assumptes trActAts pel consell sociAl36

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

Després de l’exposició efectuada, el Ple del 
Consell, per unanimitat, pren coneixement de les 
propostes de pressupost, per a l’exercici 2015, 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, 
i Fundació Germà Colón Domènech de la 
Comunitat Valenciana, complint el que disposa 
l’article 3.c) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes; així mateix, el Ple pren 
coneixement, per motius de transparència, de la 
proposta de pressupost de la Fundació Universitat 
Jaume I – Empresa.

aprovació, si escau, del pressupost de la universitat 
JauMe i per a l’exercici 2015

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
vicepresident, la remissió de la proposta de 
pressupost a la Conselleria d’Educació sense que 
s’hagen rebut observacions, i la proposta aprovada 
pel Consell de Govern en la sessió núm. 53, de 
data 25 de novembre de 2014, i en virtut del 
que disposa l’article 3.b) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i de conformitat amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, 
per unanimitat, l’aprovació del pressupost 2015 
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 
2015, bases d’execució del pressupost 2015 les 
plantilles de PDI i PAS, i límit de despesa, estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Modificacions pressupostàries

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

Ple núm. 69, de 19 de desembre de 2014

Tenint en compte l’informe del Sr. Cabrera i la 
proposta de la Comissió Econòmica en la sessió 
celebrada el passat dia 17, el Ple acorda, per 
unanimitat, aprovar la modificació pressupostària 
número 151, segons el que disposa l’article 3.b) 
i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

retribucions addicionals al professorat en funció de 
Mèrits de docència, investigació i de gestió (sisteMa 
propi 2014), d’acord aMb el decret 161/2014 del 
consell, de 3 d’octubre

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

«Vista la proposta del Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I, en la sessió núm. 54, celebrada 
el dia 15 de desembre de 2014, d’adjudicació de 
complements retributius segons el sistema propi, 
d’acord amb el Decret 161/2014 del Consell, de 
3 d’octubre (DOCV 06/10/2014), formulada 
de conformitat amb l’acord de la Comissió de 
Seguiment i Adjudicació, creada per acord del 
Consell Social de 16 de juliol de 2003.

Atès que, en la seua tramitació, s’ha seguit el 
procediment establit en la convocatòria aprovada 
per la resolució del rector d’1 d’octubre de 2014.

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 
acorda, per unanimitat:

L’assignació d’una retribució addicional, en 
atenció a mèrits docents, investigadors i de gestió, 
al professorat que consta en l’annex I per una 
quantia total de 450.000 €*.

La desestimació d’una retribució addicional 
als sol · licitants que es detallen en l’annex 2 
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d’aquest acord, i les causes de desestimació que 
es contemplen en aquest annex.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini 
de dos mesos comptats a partir de l’endemà 
de la notificació. No obstant això, les persones 
interessades poden interposar contra aquesta 
resolució un recurs de reposició, davant del 
mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un 
mes comptador a partir de l’endemà de la seua 
notificació.»

autorització, si escau, de la participació de la 
universitat JauMe i en l’entitat european university 
inforMations siysteMs (eunis)

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, la documentació distribuïda 
i l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 54, celebrat el dia 15 de desembre de 
2014, 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, de conformitat 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, l’autorització per a 
la participació en l’entitat European University 
Informations Systems (EUNIS).

inforMe favorable, si escau, de la creació de l’institut 
universitari de Materials avançats (inaM)

D’acord amb la proposta del Consell de 
Govern aprovada en la sessió número 53, del 
dia 25 de novembre de 2014, la intervenció del 
president de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
la documentació aportada i la justif icació 
cientificotècnica, i de conformitat amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’informe favorable de 
la creació de l’Institut Universitari de Materials 
Avançats (INAM), segons el que disposa l’article 
8.2 redactat d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

inforMe favorable, si escau, de la MeMòria de verificació 
del Màster universitari en quíMica sostenible

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 54, celebrat amb data 15 de 
desembre de 2014, 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, de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitari, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, l’informe favorable a la 
verificació del màster universitari en Química 
Sostenible.

inforMe favorable, si escau, de la MeMòria de verificació 
del Màster universitari en investigació en cervell i 
conducta

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 54, celebrat el dia 15 de desembre 
de 2014, 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, de conformitat amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’informe favorable 
de la memòria de verificació del màster universitari 
en Investigació en Cervell i Conducta.

inforMe favorable, si escau, de l’extinció del Màster 
universitari en intervenció i Mediació faMiliar (codi 
ruct 4310155)

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 54, celebrat amb data 15 de 
desembre de 2014, 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, de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple va acordar, per 
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unanimitat, l’informe favorable de l’extinció del 
màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar.

inforMe favorable, si escau, de l’extinció del Màster 
universitari en psicologia del treball, de les 
organitzacions i en recursos huMans (codi ruct 
4311735)

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 54, celebrat amb data 15 de 
desembre de 2014, 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, de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple va acordar, per 
unanimitat, l’informe favorable de l’extinció del 
màster universitari en Psicologia del Treball, de 
les Organitzacions i en Recursos Humans.

inforMe favorable, si escau, de l’extinció del Màster 
universitari en catàlisi hoMogènia

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 53, celebrat amb data 25 de 
novembre de 2014, 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, d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple va acordar, per unanimitat, 
l’informe favorable de l’extinció del màster 
universitari en Catàlisi Homogènia.

inforMe favorable, si escau, de l’extinció del Màster 
universitari en estudis conteMporanis

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 54, celebrat amb data 25 de 

novembre de 2014, 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, de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple va acordar, per 
unanimitat, l’informe favorable de l’extinció del 
màster universitari en Estudis Contemporanis.

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, per unanimitat, 
acorda prendre coneixement de les modificacions 
de llocs de treball del PDI, que van ser aprovades 
pel Consell de Govern en la sessió número 53, de 
data 25 de novembre de 2014.

inforMe de Matrícula del curs acadèMic 2014-2015

Tenint en compte l’exposició efectuada, i la 
documentació distribuïda, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, prendre coneixement de 
l’informe de matrícula del curs acadèmic 2014-
2015.

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 2015.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió	núm.	52, celebrada el 17	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. 51, celebrada el 10 de desembre de 2013.

2. Proposta d’informe de Gerència de l’UJI sobre la confecció de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2013.

3. Modificacions pressupostàries.

4. Proposta d’informe sobre la dissolució d’ÀGORA, SL, i autorització per a la qualificació dels locals 
en béns patrimonials i demanials.

5. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de la Universitat Jaume I en associacions i 
conferències de degans i directors d’estudis.

6. Proposta d’autorització, si escau, perquè l’UJI forme part de la Xarxa Nacional de Teatres i Espectacles.

7. Proposta d’informe i aprovació, si escau, dels preus públics de lloguer d’espais de la Llotja del Cànem.

8. Proposta d’informe i aprovació, si escau, dels preus públics dels serveis no acadèmics per a l’alumnat 
no comunitari.

9. Proposta d’informe i aprovació, si escau, de la participació de l’UJI en associacions de l’àmbit de 
comunicació i editorial.

10. Proposta de retribucions addicionals del professorat (sistema autonòmic 2013) regulades pel Decret 
174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.

11. Torn obert de paraules.

El dia 16	d’abril	de	2014, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la sessió	núm.	53, 
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. 52, celebrada el 17 de març de 2014.

2. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de les entitats dependents de la Universitat, 
corresponents a l’exercici 2013.

3. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat, corresponents a l’any 2013.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes dels exercicis econòmics 2011 i 2012.

6. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de la Universitat Jaume I en associacions i 
conferències de degans i directors dels estudis.

 -Conferència de Degans de Centres amb títols de Mestre i Educació. 

 -Conferència de Centres i Departaments de Traducció i Interpretació.

7. Torn obert de paraules.
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El dia 14	de	juliol	de	2014, la Comissió Econòmica es va reunir, en la sessió	núm.	54, 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. 53, celebrada el 16 d’abril de 2014.

2. Proposta de presa de coneixement de l’informe sobre la modificació del contracte de finançament 
entre l’UJI i el Banc Europeu d’Inversions.

3. Proposta d’autorització, si escau, per a formar part de la Conferència Estatal de Defensors 
Universitaris (CEDU), a petició de la Sindicatura de Greuges de la Universitat. 

4. Proposta d’autorització, si escau, per a la formalització d’adscripció de l’UJI a la Conferència de 
Degans de Matemàtiques.

5. Proposta d’autorització, si escau, per a la formalització d’adscripció de l’UJI a la Conferència Nacional 
de Degans de Psicologia de les Universitats Espanyoles (CDPUE).

6. Modificacions pressupostàries.

7. Estat d’execució del pressupost.

8. Torn obert de paraules.

El dia 28	d’octubre	de	2014, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió núm.	55, 
per a tractar 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. 54, celebrada el 14 de juliol de 2014.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la modificació al conveni subscrit el 26 de maig de 2008, entre la 
Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I, per a finançament de despeses corrents i d’inversió, 
modificat el 10 d’octubre de 2011.

3. Proposta de presa de coneixement de l’informe sobre condicionants econòmics per a la confecció 
del pressupost de l’UJI en 2015.

4. Modificacions pressupostàries.

5. 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 2013.

6. Estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2014.

7. Proposta d’autorització, si escau, per a l’adscripció de l’UJI a la Conferència Nacional de Degans de 
Facultats de Medicina Espanyoles (CNDFME). 

8. Proposta d’autorització, si escau, per a l’adscripció de l’UJI a la Conferència Nacional de Directors 
d’Escoles Universitàries d’Infermeria.

9. Proposta d’autorització, si escau, perquè l’Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) 
entre a formar part de la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada (SEMA).

10. Proposta d’autorització, si escau, perquè l’UJI s’incorpore a l’Associació Fòrum per al Coneixement 
i Investigació de la Comunicació.

11. Proposta d’autorització, si escau, per a la participació de la Universitat Jaume I en el Research 
Grouping de la plataforma N.ERGHY.

12. Proposta de taxes dels nous títols d’expert/a del CEPFC (Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada).

13. Torn obert de paraules.
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El dia 17	de	novembre	de	2014 es va celebrar la reunió	núm.	56 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. 55, celebrada el 28 d’octubre de 2014.

2. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell Social 
per a l’exercici 2015.

3. Proposta d’aprovació, si escau, dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
per a l’exercici 2015.

4. Informe de Control Intern.

5. Torn obert de paraules.

El dia 17	de	desembre	de	2014, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir, en la sessió	
núm.	57, 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. 56, celebrada el 17 de novembre de 2014.

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 2015.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Proposta de retribucions addicionals al professorat en funció de mèrits de docència, investigació i de 
gestió (sistema propi 2014), d’acord amb el Decret 161/2014 del Consell, de 3 d’octubre.

6. Proposta d’autorització, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I en l’entitat European 
University Informations Systems (EUNIS).

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

El dia 18	de	març	de	2014, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la 
sessió	núm.	43, 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. 42, celebrada el 15 de novembre 
de 2013.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre les modificacions de plans d’estudi de màster.

3. Torn obert de paraules.

El dia 28	d’abril	de	2014, en la sessió	núm.	44, 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. 43, celebrada el 18 de març de 2014.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de les modificacions del grau en Infermeria.

3. Informe sobre indicadors de títols de grau implantats fins al curs 2012-2013.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre l’extinció de màsters universitaris.

5. Torn obert de paraules.

Amb data 14	de	juliol	de	2014, en la sessió	núm.	45, 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. 44, celebrada el 28 d’abril de 2014.

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 2014-2015.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de les normes de permanència.

4. Proposta d’aprovació, si escau, de les bases, el barem i la convocatòria del Premi d’Excel·lència 
Docent corresponent al curs 2013-2014.

5. Torn obert de paraules.

El dia 30	d’octubre	de	2014 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris, en la 
sessió	núm.	46, 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. 45, celebrada el 14 de juliol de 2014.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Estudis Anglesos.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudis de sis titulacions: grau 
en Arquitectura Tècnica, grau en Enginyeria Química, grau en Enginyeria Elèctrica, grau en Enginyeria 
Mecànica, grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials i grau en Psicologia.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació dels plans d’estudi de grau en Mestre en 
Educació Infantil i Primària; grau en Història i Patrimoni i grau en Humanitats. 

5. Proposta d’informe favorable, si escau, del pla d’estudis del màster universitari en Economia.

6. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre extinció i nova verificació del màster interuniversitari 
en Química Sostenible.

7. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la memòria de verificació del programa de doctorat 
en Educació. 
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8. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre l’extinció del programa de doctorat en Nanociència i 
Nanotecnologia.

9. Torn obert de paraules.

El dia 19	de	desembre	de	2014, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van 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 sessió anterior núm. 46, celebrada el 30 d’octubre de 
2014.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la creació de l’Institut Universitari de Materials Avançats 
(INAM).

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la memòria de verificació del màster universitari en Química 
Sostenible.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la memòria de verificació del màster universitari en 
Investigació en Cervell i Conducta.

5. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extinció del màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar (codi RUCT 4310155). 

6. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extinció del màster universitari en Psicologia del Treball, 
de les Organitzacions i en Recursos Humans (codi RUCT 4311735).

7. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extinció del màster universitari en Catàlisi Homogènia.

8. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extinció el màster universitari en Estudis contemporanis. 

9. Torn obert de paraules.
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Representants designats pel Consell Social

• consell valencià d’universitats 

Sr. José Luis Breva Ferrer   President
Sra. Pilar Chiva Jordá
Sr. Ernesto Tarragón Albella  Vicepresident

El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2014, va celebrar reunions els dies: 2 de juliol de 2014

• consell de govern 

Sr. Ernesto Tarragón Albella  Vicepresident
Sr. Tomás Molins Pavía    Conseller
Sr. Rafael Montero Cuesta   Conseller

Les reunions del Consell de Govern celebrades durant l’any 2014 han sigut:

Núm. 42: 29 de gener Núm. 43: 28 de febrer Núm. 44: 14 de març
Núm. 45: 15 d’abril  Núm. 46: 30 d’abril Núm. 47: 16 de maig
Núm. 48: 26 de juny Núm. 49: 24 de juliol Núm. 50: 01 d’octubre
Núm. 51: 29 d’octubre Núm. 53: 25 de novembre Núm. 54: 15 de desembre

• coMissió de perManència

 Sr. José Muñoz Castillo   Secretari

• coMissió de control del pla de pensions 

 Sra. María José Sanmartí Pastor Consellera

Aquesta comissió, durant l’any 2014, es va reunir els dies 7 i 17 d’abril

• consell assessor d’inserció professional 

 Sr. Carlos Cabrera Ahís   Vicepresident

Es va reunir el dia 21 de març

• Mesa negociadora 

 Sr. Rafael Montero Cuesta  Conseller

Durant l’any 2014 els membres de la Mesa Negociadora es van reunir els dies que es detallen a continuació:

23 de gener 19 de febrer 7 d’abril 13 de maig 20 de maig
4 de juliol 21 de juliol 25 de setembre 24 d’octubre 29 d’octubre
20 de novembre
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• 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 28 d’abril i 28 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
Sr. Ernesto Tarragón Albella  Vicepresident

El Patronat de la Fundació es va reunir els dies 28 d’abril i el 19 de desembre

• Mesa de contractació

Sr. José Muñoz Castillo   Secretari

El	president,	els	vicepresidents,	els	vocals	representants	d’interessos	Socials	i	els	representants	
acadèmics	del	Consell	Social	són	Patrons	Nats	de	la	Fundació	Universitat	Jaume	I	–	Empresa
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El Consell Social va tenir coneixement de l’informe d’auditoria dels comptes anuals de la Universitat 
Jaume I de Castelló, que comprenen el balanç amb data 31 de desembre de 2013, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici anual 
acabat en aquesta data, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, efectuada a través de 
MAZARS AUDITORS, SLP.

L’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana presenta un resultat favorable, i va 
assenyalar que s’han reduït notablement les recomanacions de millora respecte a l’informe de l’any anterior; 
tot això constitueix una garantia de bon ús dels recursos públics.

L’informe d’auditoria assenyala que «Segons la nostra opinió, els comptes anuals de la Universitat Jaume I 
de Castelló corresponents a l’exercici 2013 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni, i de la situació financera de la Universitat amb data 31 de desembre de 2013, així com dels seus 
resultats i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, 
de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en aquest informe.»

L’informe d’auditoria de la Intervenció General no conté excepcions i la Comissió Econòmica ha acordat, 
per unanimitat, proposar al Ple que en prenga coneixement.

El Ple del Consell Social, en la sessió núm. 67, celebrada el dia 30 d’octubre de 2014, pren coneixement 
de l’informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2013, 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.
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ENTREGA DE PREMIS ANY 2013

El dia 21	de	febrer	de	2014 es va celebrar la festa del XXIII aniversari de creació de la Universitat Jaume I. 
Durant l’acte oficial, José Luis Breva va entregar els premis del Consell Social: V Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, VI Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, i XV Premi d’Investigació – Trajectòria 
Investigadora.

L’acte va estar presidit per Vicent Climent, Rector Magnífic de l’UJI; José Luis Breva, president del Consell 
Social; Jacobo Navarro, director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva; Francisco Mora, 
Rector Magnífic de la UPV; María Victoria Petit, secretària general, i Pilar García, vicerectora d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa.
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Després de la lectura per part del secretari del Consell Social, José Muñoz Castillo, de la resolució del 
president del Consell Social del V Premi a l'Excel·lència Docent Universitària, es van entregar els premis a:

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

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

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

Moment en què els professors premiats dirigeixen 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 ha recaigut, en aquesta VI edició, en 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.

A continuació, el secretari, José Muñoz, va llegir l’acta de concessió del XV Premi d’Investigació – 
Trajectòria Investigadora, que va recaure en el professor Juan Luis Gómez Colomer, per la seua extensa 
trajectòria investigadora en les àrees de dret processal civil i penal, materialitzada en nombroses 
publicacions, monografies i articles científics, en el transcurs de la qual ha impartit al voltant de cinc-
centes conferències per tot el món, en alemany, italià i anglès, en la direcció d’onze tesi doctorals, i en la 
participació com a investigador principal de qualificats projectes d’investigació, i també en la seua dilatada 
actuació com a consultor internacional en tretze països d’Amèrica Llatina, que el converteixen en un 
referent en l’àmbit nacional i internacional.

PremiS del conSell Social

Daniel Segarra rebent el premi

Juan Luis Gómez Colomer rebent el premi
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El rector, Vicent Climent; el president del Consell Social, José Luis Breva; el president d’honor del Consell Social, Rafael Benavent, i el 
director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, Jacobo Navarro, amb els premiats a l’Excel·lència Docent Universitària 

Rafael Benavent, president d’honor del Consell Social; José Luis Breva, president del Consell Social, i Vicent Climent, rector de 
l’UJI, amb María Luisa Sanchiz, Iván Barreda, Juan Luis Gómez Colomer i Daniel Segarra
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CONVOCATÒRIA DEL PREMIS 2014

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 XVI edició del Premi	
d’Investigació	Consell	Social	de	la	Universitat	Jaume	I	de	Castelló.	Trajectòria	Investigadora

Les bases	d’aquest	premi són les següents:

1. El premi es dirigeix a reconèixer la trajectòria 
c ient í f i c a  en  matèr ia  d ’ inves t igac ió 
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 dirigit al Consell Social acompanyat 
d’una breu memòria en què es consignen els 
mèrits relacionats amb la trajectòria científica 
i investigadora, i tenint present que es valorarà 
molt especialment:

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

b) La duració de les col · laboracions amb 
empreses i institucions i col · 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	17	d’octubre	de	2014	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, 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 podrà demanar l’opinió d’assessors, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de selecció i 

mantenir entrevistes amb els candidats.

PremiS del conSell Social
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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, 18 de març de 2014
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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 VII edició del Premi	a	la	
Iniciativa	Emprenedora	Estudiantil.

Les bases	d’aquest	premi són les següents:

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

2. El	premi	es	dota	amb	6.000	€	i	diploma	de	
reconeixement.

3. Els criteris de valoració són els següents:

a)  Grau d’execució real del projecte de caràcter 
empresarial.

b)  Originalitat i caràcter innovador del projecte.

c)  Potenciació de l’autoocupació.

d)  Repercussió social, econòmica i industrial.

e)  Desenvolupament econòmic i social.

f)  Implicació real de les candidatures en 
l’execució del projecte.

g)  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 de la data de terminació del termini per a la presentació de candidatures al 
premi.

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

a) Exposició de la iniciativa empresarial.

b) Forma jurídica de l’empresa.

c) Acreditar que l’empresa constituïda està en funcionament aportant les dades més significatives 
sobre infraestructures, recursos humans, producció i situació economicofinancera, nombre de 
clients, balanços i comptes de resultats.

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

e) Els candidats poden aportar un vídeo, d’aproximadament 5 minuts de duració, que descriga 
l’activitat de l’empresa.
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S’ha d’acreditar la condició d’estudiant o d’haver-se titulat en la Universitat Jaume I, en els 
termes detallats en la base 1. En el cas de candidatures col·lectives o en consorci amb diverses 
organitzacions (institucions, empreses, etc.), s’ha d’indicar exactament quina és la participació de 
les candidatures de l’alumnat o 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, que està situada a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al 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 17 d’octubre 
de 2014.

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

8. El jurat estarà compost pel president del Consell Social; el rector de la Universitat Jaume I 
de Castelló; els dos vicepresidents del Consell Social de la Universitat Jaume I; el vicerector 
d’Investigació i Postgrau; el vocal del Consell Social, designat per la Conselleria d’Indústria, 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, així 
com el grau de titularitat i participació dels candidats. El jurat podrà 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 podran ser 
retirades en el termini d’un mes des de la concessió del premi.

Castelló de la Plana, 18 de març de 2014

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.

• Acreditar o justificar que l’empresa constituïda està en funcionament, per a la qual cosa 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	A	ACOMPANYAR:

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

• Memòria d’acord amb les bases del premi, acompanyada de la documentació justificativa necessària 
que, com a mínim, ha d’acreditar els requisits que s’especifiquen 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 a la Secretaria del Consell Social, abans del dia 17 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 VI 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 amb una antiguitat de com a mínim 5 
cursos d’activitat docent, 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 ’ac t iv i tat  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 2013-2014, 
així com una valoració mitjana en els últims 
cinc cursos major o igual a 4,0 punts. 

c)  Publicacions, articles i comunicacions de 
caràcter docent.

d)  Ut i l i t zació 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 b), 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 2013-2014 exclusivament.

III.	CANDIDATURES

Els interessats han de presentar la seua candidatura, mitjançant instància presentada a la seu del 
Consell Social, situat a l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 h del dia 14 de novembre 
de 2014.

Així mateix, també poden proposar candidatures als premis:

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

No es pot concedir més d’un premi al professorat d’una mateixa facultat o escola universitària. Així 
mateix, si 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.

Les candidatures han de ser individuals; per tant, no es poden presentar candidatures col·lectives.

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

IV.	PREMIS

Es	convoquen	quatre	premis, corresponents al curs	acadèmic	2013-2014, un per cada un dels centres 
de la Universitat Jaume I: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques; Facultat de Ciències Humanes i Socials, i Facultat de Ciències de la Salut.

Cada	premi	es	dota	amb	2.000	€	i	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 conste els criteris i la 
baremació aplicada, 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 presos en consideració.

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

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

Castelló de la Plana, 14 de juliol de 2014.
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RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2014 

El dia 2	de	desembre es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les dues modalitats: 
XVI	Premi	del	Consell	Social	de	la	Universitat	Jaume	I	Trajectòria	Investigadora i del VII	Premi	a	la	
Iniciativa	Emprenedora	Estudiantil.

Premi d’Investigació –  Trajectòria Investigadora

Amb la deliberació prèvia i l’anàlisi de les propostes presentades, el jurat, per unanimitat, d’acord amb 
les bases que regeixen aquest XVI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, acorda:

«Concedir el XVI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i Diploma, al Grup d’Investigació 047 Economia Experimental 
i Computacional, de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats.

El Grup d’Investigació 047 Economia Experimental i Computacional va ser creat l’any 1993, i ha contribuït 
de manera notable a l’increment d’investigadors. Actualment té concedits 25 trams d’investigació i la 
seua productivitat investigadora inclou 110 articles publicats en revistes d’alt índex d’impacte, amb una 
capacitat d’obtenir finançament en convocatòries competitives de projectes d’investigació que es xifra en 
17 projectes en els últims 8 anys, i un total de 22 tesis doctorals defeses.»

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

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

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

-	Víctor	Fabregat	Tena, doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I, per la constitució i 
posada en marxa de l’empresa Gourmet Maestrat, la principal activitat de la qual és la producció, elaboració 
i venda de productes gurmet procedents de les comarques del Maestrat, situades a l’interior de la província 
de Castelló, que aposta per l’agricultura tradicional i ecològica. Comercialitzen una àmplia varietat de 
productes autòctons de la zona, seguint línies d’innovació i investigació, i així enriqueixen l’activitat 
econòmica de l’interior de la província de Castelló.»

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, Cultura i Esport, i la Universitat Jaume I de Castelló, el Consell Social va convocar la VI edició 
de Premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponent al curs acadèmic 2013-2014.

El jurat de selecció, en la sessió celebrada el dia dos de desembre de 2014, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta VI 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 4x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, 

HA RESOLT: 

Concedir els premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2013-2014, dotats amb 2.000 € cada un 
i diploma de reconeixement, als professors següents:



-	Carlos	Fanjul	Peyró, professor contractat doctor del Departament de Comunicació, de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials.

-	Irene	Epifanio	López, professora titular d’universitat del Departament de Matemàtiques, de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

-	Antonio	Fernández	Hernández, professor contractat doctor del Departament de Dret Públic, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

-	Edgar	Bresó	Esteve, professor contractat doctor del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, 
Social i Metodologia, de la Facultat de Ciències de la Salut.

D’acord amb la base IV, els premiats rebran un diploma de reconeixement, i l’entrega d’aquests diplomes 
s’efectuarà el dia 27 de febrer de 2015 en el transcurs de l’acte oficial de la festa de la Universitat Jaume I.
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El dia 16	de	gener, els presidents i secretaris dels consells socials van mantenir a València una reunió 
de coordinació, en la qual es va tractar el tema de la renovació de vocals socials i posada en marxa dels 
consells amb la nova constitució.

El dia 22	de	gener, el president del Consell Social, José Luis Breva i el secretari del Consell, José Muñoz, van 
assistir a una visita al Servei d’Experimentació Animal, programada des del Rectorat, i que va donar l’ocasió 
de conèixer de prop aquesta interessant instal·lació, que és important per a la Facultat de Ciències de la Salut.

El dia 31	de	gener, el secretari, José Muñoz, va assistir a una reunió amb els secretaris dels consells socials 
de les universitats valencianes, en la qual es van tractar temes comuns, i molt especialment la possibilitat 
de reprendre les meses debat iniciades l’exercici anterior. En la celebrada a la Universitat Politècnica de 
València, va intervenir com a ponent el vicepresident, Pablo Baigorri, i en la celebrada a la Universitat 
d’Alacant, va intervenir el conseller Manuel González Cudilleiro.

El dia 11	de	febrer, el president, José Luis Breva, va assistir a la presentació del Banc de Patents al Centre 
d’Esdeveniments de Fira València.

El dia 21	de	febrer es va celebrar, al paranimf de la Universitat, l’acte institucional del XXIII Aniversari de 
la Universitat Jaume I. La mesa presidencial va estar presidida pel rector, Vicent Climent, i el president del 
Consell Social, José Luis Breva; i en formen part el director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva, Jacobo Navarro; el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García, i la secretària general, María Victoria Petit.

L’acte va començar amb l’actuació de l’Orfeó Universitari, que va interpretar Szello zug, de Lajos Bards.

aSSiStència a acteS

Autoritats rebent informació durant la visita al Servei d’Experimentació Animal
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A continuació, es va homenatjar el personal jubilat durant l’any 2013. La secretària general va anomenar 
cada una de les persones perquè s’acostaren a la mesa presidencial, on el rector els va felicitar i els va 
entregar el diploma. En nom del personal jubilat, la professora Isabel Ríos va pronunciar unes paraules 
d’agraïment.

aSSiStència a acteS

Components de la mesa presidencial i Isabel Ríos, al fons de la imatge, durant la seua intervenció

Les autoritats amb el personal jubilat
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A continuació es van entregar els premis extraordinaris Fi de Carrera del curs 2012-2013.

A continuació es van entregar els premis del Consell Social: V Premi a l’Excel·lència Docent Universitària; 
VI Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, i XV Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora.

A l’acte van assistir el vicepresident del Consell Social, Rafael Montero; el secretari, José Muñoz, els 
vocals del Consell, així com José Roca, vocal del jurat dels premis Trajectòria Investigadora i Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil, del Consell Social.

El dia 3	de	març, el president, José Luis Breva, va assistir a la conferència que va impartir Mª José Catalá, 
consellera d’Educació, Cultura i Esport, a l’Hotel Astoria Palace de València, en el marc del «FÒRUM 
EUROPA. Tribuna Mediterrània», presentada per Montserrat Gomendio, secretària d’estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats, que va resultar especialment interessant.

El dia 14	de	març, José Luis Breva va assistir a la inauguració de la nova seu de la Plana a la localitat 
de Vila-real, creada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-real, i que té com a objectiu acostar la 
Universitat als ciutadans de la Plana Baixa.

Dos dels estudiants que han rebut el Premi Fi de Carrera del curs 2012-2013

Moment de la inauguració

aSSiStència a acteS
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El dia 25	de	març, el secretari del Consell, José Muñoz, va assistir a Madrid a una trobada tècnica de 
secretaris, en la qual el director de l’ANECA va informar sobre el seguiment i l’acreditació de les titulacions 
oficials del sistema universitari espanyol.

El dia 2	d’abril, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a l’acte d’inauguració de la 
VIII Trobada Francoespanyola de Química i Física de l’Estat Sòlid, que va tenir lloc a l’Auditori Municipal 
de Vila-real.

El dia 8	d’abril, el president del Consell Social, José Luis Breva, i el president d’honor del Consell, 
Rafael Benavent, van assistir a l’acte d’entrega de diplomes acreditatius de concessió dels premis i ajudes 
de mobilitat finançats pel Banc de Santander i dirigits al personal docent i investigador, d’administració i 
serveis i alumnat de la Universitat Jaume I.

aSSiStència a acteS

Mesa presidencial de l’acte

Moment de la intervenció del rector
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El dia 14	d’abril, al paranimf de la Universitat Jaume I va tenir lloc el solemne acte acadèmic amb motiu 
de la investidura com a doctores honoris causa de l’Excma. Juliane House, i de l’Excma. Rosa María Calaf. 

La Sra. Juliane House és professora de la Universitat d’Hamburg i un referent en la investigació lingüística; 
va pronunciar la laudatio Eva Alcón, catedràtica de Filologia Anglesa.

La Sra. Rosa María Calaf és periodista reconeguda per la seua trajectòria humana, acadèmica i 
professional en l’àmbit del feminisme, la igualtat i el periodisme compromès: va pronunciar la laudatio 
Dora Sales, directora de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano.

L’acte va estar presidit pel rector, Vicent Climent; el president del Consell Social, José Luis Breva i el 
director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, José Miguel Saval.

aSSiStència a acteS

Intervenció de Juliane House Intervenció de Rosa María Calaf
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Autoritats amb els estudiants que han rebut el diploma

El dia 15	d’abril, el president del Consell Social, José Luis Breva i el secretari del Consell, José Muñoz, 
van assistir al Palau de la Generalitat a la firma del protocol d’acord de col·laboració entre la Fundació per 
al Foment de l’Educació Superior de la Comunitat Valenciana, entitats financeres i l’Institut Valencià de 
Finances, per a la posada en marxa d’un línia de préstecs a favor dels estudiants universitaris per a finançar 
el pagament de la matrícula d’estudis de graus i postgraus a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

Van assistir a l’acte el Molt Honorable President de la Generalitat, l’Honorable Consellera d’Educació, 
Cultura i Esport, l’Honorable Conseller d’Hisenda i Administració Pública, representants d’entitats 
financeres, rectors d’universitats públiques de la Comunitat Valenciana, presidents de consells socials de 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, vicerectors d’alumnat de les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana i secretaris de consells socials de les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

El dia 29	d’abril, a la Llotja del Cànem, es va presentar el llibre Josep Climent i Avinent: antologia de 
textos. A aquesta presentació va assistir el president del Consell Social, José Luis Breva.

El dia 30	d’abril, va tenir lloc l’acte d’entrega dels premis Ernest Breva a l’Excel·lència Acadèmica 
de l’alumnat de grau, a la Sala de Graus Alfons el Magnànim, de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques.

La mesa presidencial va estar composta pel rector, Vicent Climent, el president del Consell Social, José 
Luis Breva, la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García, així com els degans 
de les facultats i el director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

També hi va assistir el secretari del Consell Social, José Muñoz.

L’acte va consistir en l’entrega de diplomes a més de 70 estudiants, en dues categories: «Millors 
qualificacions en les proves d’accés a la universitat» i «Premis al rendiment acadèmic», és a dir, al millor 
expedient acadèmic en cada un dels cursos de grau.

Per primera vegada, es va entregar el Diploma al Rendiment Acadèmic, que va recaure en l’estudiant 
Restituto García Fernández, per haver aconseguit el Premi al Rendiment Acadèmic en tots els cursos del 
grau en Turisme.
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El dia 5	de	maig es va celebrar l’acte d’entrega de certificats de la XV promoció d’Enginyeria Industrial.

La mesa presidencial va estar formada pel director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, José Joaquín Gual Arnau; el president del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials, Javier 
Rodríguez Zunzarren; el president del Consell Social, José Luis Breva Ferrer; el conferenciant Juan Vicente 
Bono Sales, i la directora de la titulació d’Enginyeria Industrial, María Dolores Bovea Edo.

El dia 6	de	maig, el president, José Luis Breva, va assistir a la conferència que va impartir Isabel Bonig, 
consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a l’Hotel Astoria Palace de València, en el marc 
del «FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània», presentada per Rafael Catalá Polo, secretari d’Estat 
d’Infraestructures, Transport i Vivenda.

El dia 7	de	maig es va celebrar la reunió del jurat principal del Certamen Empresa de l’Any de 
Mediterráneo per a adjudicar els premis, així com la gal posterior a, en la qual es va fer entrega dels premis.

A la reunió del jurat principal va assistir José Luis Breva, president del Consell Social, per formar-ne 
part; 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 20	de	maig, el president, José Luis Breva, va assistir a la conferència que va impartir Inmaculada 
Rodríguez-Piñero, candidata pel PSOE en les eleccions al Parlament Europeu, a l’hotel Las Arenas, de 
València, en el marc del «FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània», presentada per Ximo Puig, secretari 
general del PSPV-PSOE.

El dia 21	de	maig va tenir lloc la inauguració del XVII Congrés Internacional de Turisme Universitat i 
Empresa «Del territori a la destinació turística: reptes i claus d’èxit», dirigit pel professor doctor Diego López 
Olivares.

aSSiStència a acteS

Aula Magna de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals durant la celebració de l'acte
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Mesa presidencial

La mesa presidencial va estar formada pel rector, Vicent Climent; 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 del Consell Social, José Luis Breva; el president de la Diputació Provincial, Javier 
Moliner; el vicepresident de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa, Rafael Montero, i el director del 
congrés, el professor doctor Diego López.

La lliçó inaugural, «La sostenibilitat territorial com a oportunitat per a consolidar els destinacions 
turístiques», va ser impartida per Vicente Granados Cabezas, secretari general per al Turisme de la 
Conselleria de Turisme i Comerç de la Junta d'Andalusia.

El dia 22	de	maig, el president, José Luis Breva, va assistir a la conferència que va impartir Esteban 
González Pons, candidat pel PP en les eleccions al Parlament Europeu, a l’hotel Las Arenas, de València, 
en el marc del «FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània», presentada per Carlos Floriano, vicesecretari 
general d’Organització i Electoral del Partit Popular.

El dia 23	de	maig, el president i el secretari del Consell Social, José Luis Breva i José Muñoz, 
respectivament, van assistir a Alacant a una reunió amb els presidents i secretaris dels consells socials de 
les universitats valencianes.

En aquesta reunió es va tractar de temes comuns als consells socials, de la participació en la Conferència 
de Consells Socials i en les seues comissions, una vegada s’hagen incorporat els vocals socials acabats 
de designar, i de l’assistència i participació a les jornades sobre Governança que se celebraran a l’hotel El 
Palasiet els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol.

El dia 27	de	maig, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a la presentació del Projecte 
de Gestió de l’Aeroport de Castelló, a càrrec de Youseff Sabeh, president d’SNC LAVALIN AÉROPORTS, 
S.A.S., que es va celebrar al Centre de Turisme de Castelló.

El dia 29	de	maig es va celebrar l’acte de reconeixement als participants en el programa «Ambaixadors», 
que té com a objectiu la promoció de la Universitat tant en l’àmbit nacional com internacional a través de 
representants de la mateixa institució, professors, estudiants i personal d’administració i serveis. Actualment 
l’UJI té 140 ambaixadors en 44 països. En l’acte se’ls ha entregat el diploma acreditatiu.

Per primera vegada, s’ha atorgat la distinció d’ambaixador honorífic i ha recaigut en el professor de l’UJI, i 
escriptor, Santiago Posteguillo, per la seua notable labor en la promoció del bon nom de la Universitat Jaume I.
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El dia 30	de	maig va tenir lloc l’acte d’entrega de premis de les Olimpíades Acadèmiques de la fase local 2014.

A l’acte va assistir el rector, Vicent Climent; la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
Pilar García Agustín; el president del Consell Social, José Luis Breva, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Castelló, José Masip; el delegat de la Fundació Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón; el responsable de 
la selecció de personal de l’empresa Torrecid, José Enrique Clar; i el representant del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i Perits Agrícoles de València i Castelló, Justino Alonso.

Es van atorgar un total de 28 premis per als tres finalistes de cada matèria: Física, Química, Biologia, 
Economia, Humanitats, Història i Patrimoni, i Valencià.

aSSiStència a acteS

Mesa presidencial

Autoritats assistents a l’acte, amb els premiats de les Olimpíades Acadèmiques
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El dia 2	de	juny es va celebrar l’acte d’inauguració de l’Escola de Doctorat, al qual van assistir el rector, 
Vicent Climent; el doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, professor Avelino Corma; el president 
del Consell Social, José Luis Breva; el vicerector d’Investigació i Postgrau, Antonio Barba, i el director de 
l’Escola de Doctorat, Jesús Lancis.

La conferència inaugural va ser impartida pel Doctor Avelino Corma, professor d’investigació de l’Institut 
de Tecnologia Química – UPV – CSIC, amb el títol «Aportacions del doctorat a la formació científic tècnica 
de l’estudiant professional».

El Doctor Avelino Corma és, a més, doctor honoris per la Universitat Jaume I, i Premi Príncep d’Astúries 
en Investigació Científica i Tècnica.

El dia 19	de	juny, José Luis Breva va formar part de la mesa presidencial de l’acte de clausura del curs acadèmic 
2013-2014 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, Eloísa González Esteban, 
amb el títol «La construcció del present: ètica intergeneracional». 

Moment de la intervenció d’Eloísa González

Titulats sènior
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El dia 16	de	juliol es va celebrar, a la sala de juntes de l’edifici de Postgrau i Consell Social, l’acte de 
presa de possessió del Rector Magnífic de la Universitat Jaume I, professor Doctor Vicent Climent Jordá, 
i del seu Consell de Direcció.

L’acte va estar presidit per la consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José Catalá, a la qual van 
acompanyar en la mesa el rector, Vicent Climent; Alfonso Bataller, alcalde de Castelló; Ernesto Tarragón, 
vicepresident del Consell Social, i José Luis Blasco, secretari general de l’UJI.

aSSiStència a acteS

Components de la mesa presidencial

Presa de possessió del rector El rector amb el seu equip de direcció
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El dia 26	de	setembre va tenir lloc l’acte acadèmic d’obertura del curs 2014-2015, al paranimf.

La presidència va estar formada pel rector, Vicent Climent; el director general d’Universitat, Estudis 
Superiors i Ciència, Felipe Palau; el president del Consell Social, José Luis Breva; el rector honorífic de 
l’UJI, Francisco Michavila; el vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba; el secretari general, José 
Luis Blasco, i la vicerectora d’Estudis, Isabel García.

La lliçó inaugural va ser impartida pel catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, Doctor Vicente 
Orts Ríos, amb el títol «Globalització, creixement i concentració espacial de l’activitat econòmica. L’últim 
redisseny del paisatge mundial».

aSSiStència a acteS

Components de la mesa presidencial

El professor Vicente Orts durant la impartició de la lliçó inaugural
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En aquest acte va tenir lloc la investidura dels nous doctors de la Universitat Jaume I, i es van entregar 
els premis extraordinaris de Doctorat.

El dia 2	d’octubre, el president del Consell Social va assistir als actes celebrats amb motiu del Dia de 
la Policia.

El dia 7	d’octubre, organitzat pel Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I, es va celebrar un 
acte en memòria de Fernando Herrero-Tejedor Algar, fiscal de sala del Tribunal Suprem, que va dirigir durant 
deu anys la «Setmana d’estudis constitucionals» en l’UJI. En aquest emotiu homenatge el fiscal general de 
l’Estat, Eduardo Torres-Dulce Lifante, va impartir la conferència magistral amb el títol «El Ministerio Público 
en el siglo XXI».

A continuació, hi va haver diverses intervencions per part de persones que van estar lligades a Fernando 
Herrero-Tejedor, tant en el terreny personal com en el professional. Va iniciar aquestes intervencions José 
Muñoz Castillo, íntim amic seu i secretari del Consell Social; María Luisa Cuerda Arnau, catedràtica de 
Dret Penal; Artemi Rallo Lombarte, catedràtic de Dret Constitucional; Ricardo García Macho, catedràtic de 
Dret Administratiu, i va finalitzar les intervencions Antonio del Moral García, magistrat del Tribunal Suprem.

  

aSSiStència a acteS

Inicia les intervencions José Muñoz Finalitza les intervencions Antonio del Moral

María Rosario García Mahamut, directora del Departament de Dret Públic; Eduardo Torres-Dulce, fiscal general de l’Estat; Vicent 
Climent, rector; José Luis Breva, president del Consell Social, i Rafael Lapiedra, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
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Després de les esmentades intervencions, el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va entregar 
a Marisa Albert, viuda de Fernando Herrero-Tejedor, una placa en record i reconeixement de la Universitat 
Jaume I.

El dia 9	d’octubre, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir als actes celebrats al Palau 
de la Generalitat Valenciana amb motiu del 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

El dia 3	de	novembre es va celebrar l’acte d’investidura com a doctor honoris causa de l’Excm. Sr. Pierre-
Arnaud Raviart, al paranimf de la Universitat; va pronunciar la laudatio Vicente Martínez García, catedràtic 
de Matemàtica Aplicada de la Universitat Jaume I.

El professor Raviart és director d’investigació emèrit al Laboratori Jacques-Louis Lions de la Universitat 
Pierre et Marie Curie a França. Un dels més eminents investigadors francesos en el camp de l’anàlisi 
numèrica, ha fundat nombroses escoles de matemàtiques aplicades i té una gran rellevància internacional 
en el progrés de la matemàtica aplicada.

El suport prestat pel professor Raviart, gran impulsor de les trobades científiques hispanofranceses, a 
la Universitat Jaume I ha sigut constant des dels seus inicis, cosa que va quedar patent l’any 1992, quan 
va tenir una participació molt activa en la V Escola Hispanofrancesa de Simulació Numèrica en Física i 
Enginyeria, organitzada per la Universitat Jaume I.

A aquest acte van assistir el president, José Luis Breva, que va formar part de la mesa presidencial, el 
president d’honor del Consell Social, Rafael Benavent, i els consellers Mila García, José Antonio Herranz, 
Miguel Ángel Michavila i Javier Usó.

El dia 20	de	novembre, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a les V Jornades Port de 
Castelló, presidides pel Molt Honorable President de la Generalitat, Alberto Fabra, acompanyat de l’alcalde 

aSSiStència a acteS

Marisa Albert, viuda de Fernando Herrero-Tejedor, en el moment en què rep la placa de reconeixement de l’UJI
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de Castelló, Alfonso Bataller, el president de la Diputació, Javier Moliner, la consellera d’Infraestructures i 
Medi Ambient, Isabel Bonig, i el president de l’Autoritat Portuària, Juan José Monzonís.

Aquell mateix dia, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a la inauguració del Congrés 
de Participació Ciutadana, organitzat per COASVECA i la Universitat Jaume I, en el qual formava part de 
la mesa presidencial.

El dia 21	de	novembre, en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, es va celebrar l’homenatge al filòleg 
Germà Colón Domènech, al qual va assistir José Luis Breva, president del Consell Social.

El dia 26	de	novembre, José Luis Breva, president del Consell Social, va assistir a la Primera Fira de 
Transferència Tecnològica de la Comunitat Valenciana, DESTACA 2014, que va tenir lloc a Vila-real.

El president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir al XV aniversari SAUJI, que va tenir lloc el dia 
28	de	novembre, a la Llotja del Cànem; en el transcurs de l’acte es va entregar una insígnia de la SAUJI a 
Rafael Benavent Adrián, president d’honor del Consell Social.

El dia 1	de	desembre, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir, al Casino Antic, a la 
inauguració del cicle «Avui ens desdejunem amb…» en el qual va participar com a ponent el Molt Honorable 
President de la Generalitat, Alberto Fabra Part.
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En l’acte institucional del XXIII aniversari de la Universitat Jaume I, que es va celebrar el dia 21 de 
febrer, al paranimf de la Universitat, es va entregar la distinció de president d’honor del Consell Social de 
la Universitat Jaume I a Rafael Benavent Adrián. En primer lloc, el secretari del Consell, José Muñoz, va 
llegir l’acta de concessió; a continuació, el rector, Vicent Climent, i el president del Consell Social, José 
Luis Breva, li van entregar el diploma de reconeixement.

A continuació, el rector va donar la paraula al Sr. Benavent, que va pronunciar unes paraules d’agraïment.

entreGa de la diStinció de PreSident d’Honor del conSell 
Social de la uniVerSitat Jaume i a raFael BenaVent adrián

Rafael Benavent, amb José Luis Breva i Vicent Climent, després de rebre el nomenament

Rafael Benavent, imatge del fons, durant el seu discurs
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La	renovació	del	Consell	Social	i	el	seu	paper	impulsor	de	l’activitat	universitària	centren	la	informació	
en	la	premsa	de	l’any	2014

Els diaris impresos van publicar durant l’any 2014 quasi una trentena de notícies referents al Consell Social 
de la Universitat Jaume I, una xifra important d’impactes que dóna compte del destacat paper d’aquest 
òrgan de govern universitari que presideix l’advocat José Luis Breva. El Periódico Mediterráneo iniciava 
l’exercici informatiu donant compte el 7 de gener, en una notícia a tres columnes, de les línies pressupostàries 
aprovades pel Consell per a 2014; en el titular es destaca que «l’UJI gastarà 1,5 milions més en personal l’any 
2014» i en un altre titular menor de la mateixa notícia, que «ingressarà 180.000 euros després del control de 
l’Àgora». Durant aquest primer mes de l’any, la informació sobre el XV Premi d’Investigació va ser referida 
per Levante de Castelló el dia 8; en el titular destaca la concessió del premi a l’estudiant Daniel Segarra per 
la seua empresa innovadora de videojocs, i el dia 14 per Economía3, que destacava la concessió del premi 
també al catedràtic Juan L. Gómez Colomer per la seua trajectòria investigadora. Durant el mes de febrer, 
una notícia publicada el dia 21 en El Periódico Mediterráneo anunciava el nomenament de Rafael Benavent 
com a president d’honor en la imminent festa del XXIII aniversari de creació de la Universitat.

La reunió plenària del Consell del 18 de març va tenir ressò en El Periódico Mediterráneo, que en una nota 
breu va fer menció de l’aprovació de la participació del paranimf de la Universitat en la Xarxa Espanyola de 
Teatres, Auditoris i Circuits de Titularitat Pública, i en Levante de Castelló, que en un faldó a quatre columnes 
donava compte d’una manera més detallada dels acords del ple, i en el titular destacava el seu vistiplau 
al tancament pressupostari previ a la finalització del mandat de Vicent Climent, amb motiu de la pròxima 
convocatòria d’eleccions. A mes d’abril són novament El Periódico Mediterráneo i Levante de Castelló els dos 
rotatius que informen sobre l’aprovació dels comptes anuals de la Universitat respecte de l’exercici 2013, 
el primer amb una nota breu i el segon amb una columna més extensa en la qual destaca que el Ple del 
Consell avala la gestió econòmica duta a terme per l’equip rectoral de Vicent Climent.

Renovació	de	membres	del	Consell	Social	de	la	Universitat	Jaume	I	

La renovació d’una significativa part dels membres del Consell Social va ser la notícia més destacada de 
l’any. El Periódico Mediterráneo l’avançava ja el 8 de maig, quan informava dels nous membres designats 
per les conselleries d’Educació i Indústria, i també pel propi president del Consell i les organitzacions 
sindicals i empresarials. Passades les eleccions a claustre i rector de la Universitat, el dia posterior a la sessió 
plenària del Consell Social del 24 de juny, El Periódico Mediterráneo, de nou, era el mitjà encarregat de 
difondre la informació de la renovació de càrrecs i destacava l’apel·lació del seu president, José Luis Breva, 
a la connexió del màxim òrgan de participació social de la Universitat amb els agents socials; Levante de 
Castelló, que posava l’èmfasi en el nomenament d’Ernesto Tarragón com a vicepresident de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris i Carlos Cabrera com a president de la Comissió Econòmica; per la seua banda, 
El Mundo – Castellón al Día, que insistia igualment en els nomenaments de Tarragón i Cabrera i també en 
l’exhortació del president a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat. 

El dia 15 de juliol, els tres periòdics locals informaven de la presa de possessió el dia anterior del director 
general de BP Oil, Emilio Marín, com a vocal del Consell Social en representació de les organitzacions 
empresarials. Mentres que El Periódico Mediterráneo donava compte mitjançant una foto-notícia, El Mundo 
– Castellón al Día i Levante de Castelló informaven de manera més extensa de la incorporació de Marín, així 
com de l’acord sobre la convocatòria dels premis a l’Excel·lència Docent Universitària i la informació rebuda 
sobre la modificació de contracte entre la Universitat i el Banc Europeu d’Inversions. La incorporació de 
Marín va tornar a les pàgines d’El Mundo – Castellón al Día el 27 de juny, amb el títol «La conexión con la 
universidad, un valor de la refinería», en què es destacava com la planta de BP Oil a Castelló reforça la seua 
unió amb l’UJI mitjançant la incorporació del seu director general al Consell. Seguint la informació sobre la 
renovació de càrrecs, el 2 d’octubre era El Periódico Mediterráneo l’únic mitjà imprès local que informava en 
una notícia breu de la incorporació, després de les eleccions de maig, de la vicerectora, Inmaculada Fortanet, 
com a representant del professorat, Francisco J. Grandío com a representant del personal d’administració 
i serveis, i d’Héctor Baena en representació de l’alumnat.
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Durant el mes de setembre, Levante de Castelló es va fer ressò, el dia 11, de la reunió de treball mantinguda 
durant la jornada anterior per l’equip directiu del Consell Social per a traçar-ne les línies d’acció. Els dies 17 
i 22 d’aquest mes, Levante de Castelló i El Periódico Mediterráneo difonien la convocatòria del VII Premi a 
la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, el XVI Premi d’Investigació a la Trajectòria Investigadora i el VI Premi 
a l’Excel·lència Docent Universitària. Novembre va deixar en la premsa la imatge de la visita institucional 
organitzada per als membres del Consell Social al campus universitari a propòsit de la celebració de la 
seua sessió plenària. El Periódico Mediterráneo i Levante de Castelló van publicar la notícia i una fotografia 
il·lustrativa, si bé el primer va estendre també la seua informació, en una notícia breu, respecte del vistiplau 
atorgat als criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat per a 2015, l’acord per a la 
modificació del pla d’estudis de Psicologia i la presa de coneixement de l’informe de control intern de l’UJI 
en l’esmentada reunió.

L’any informatiu es tancava al desembre amb la informació en El Periódico Mediterráneo, el dia 4 de 
desembre (la notícia es va publicar també en la revista Economía3 el 28 de gener de 2015), de la concessió 
dels premis del Consell Social i l’aprovació per unanimitat de la proposta de pressupost de la Universitat 
Jaume I per a 2015, xifrat en 91.528.000 euros, notícia que es va publicar en aquest diari el 21 de desembre 
i també el mateix dia en Levante de Castelló, si bé de manera més detallada i destacant la continuïtat de 
l’aposta de l’UJI pel seu pla propi d’investigació i les seues polítiques d’eficiència.


