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Com a president del Consell Social de l’UJI us presente la memòria del mateix corresponent a l’any 
2015. Vull agrair en primer lloc a tots els vocals del Consell Social la seua dedicació durant aquest passat 
any. Igualment al personal administratiu i de serveis, i molt especialment al secretari José Muñoz, que 
s’ha jubilat recentment després de molts anys eficaços de treball en aquest Consell Social, per la qual cosa 
vull deixar constància expressa d’aquest reconeixement i de la tasca que ha realitzat en la Conferència de 
Consells Socials de les Universitats Espanyoles.

Ja vaig referir l’any passat, l’essencial paper de les universitats en el món. Són peces claus perquè 
l’ensenyament, la investigació i la transmissió del coneixement porten a una major cota de benestar que 
redunde en benefici de tota la societat. Això és especialment important ara en un món globalitzat, en el 
qual la investigació i la velocitat de la seua transmissió són cada vegada majors.

PreSentació del PreSident
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El Consell Social és l’òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la Universitat 
i com a tal ha de fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la Universitat i la qualitat 
de l’activitat universitària. Ja em vaig referir l’any passat a les dificultats econòmiques existents, que 
continuen, i reconec l’esforç de l’equip de govern d’aquesta universitat a mantenir a pesar d’això una 
universitat cada vegada millor, i així s’acredita en els distints rànquings. Com dic sempre, anime a tota 
la comunitat universitària a realitzar l’esforç més gran en la docència, la investigació i la connexió que 
ha de ser cada vegada major amb la societat. Com vaig expressar en el 25è aniversari de la creació de 
la Universitat Jaume I, hem d’insistir, en especial en aquests temps, en l’ètica. Aquesta Universitat, i el 
màster en Ètica i Democràcia que imparteix han de ser un far que il·lumine aquesta societat tan necessitada 
d’aquest valor, per a aconseguir que l’ètica presidisca els comportaments de les persones en tots els àmbits 
de l’activitat econòmica, social i política. 

Us presente aquesta memòria de l’any 2015, aprovada en la reunió del Consell Social del 28 d’abril 
de 2016, en la qual es resumeixen les principals activitats del passat any.

El Consell Social va aprovar els comptes anuals de l’UJI de 2015, en el Ple del 28 d’abril de 2016, els 
quals prèviament havien estat aprovats pel Consell de Govern d’aquesta universitat, el 19 d’abril de 2016. 
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 la de la Sindicatura de Comptes, 
referents a l’exercici 2014, que són les últimes rebudes.

Durant l’any 2015 s’han dut a terme diverses revisions de plans d’estudi de distintes titulacions, 
graus i màsters per a fer més eficaç la Universitat Jaume I dins del marc normatiu i al servei de la societat, 
tenint en compte la sostenibilitat, la demanda social i el cost.

El 27 de febrer de 2015, en la celebració de l’acte acadèmic de la Festa de la Universitat, del 24è 
aniversari de la seua creació, es va procedir a l’entrega dels premis corresponents a l’any 2014 convocats 
pel Consell Social: 

El VI Premi a l’excel·lència docent universitària es va entregar a Carlos Fanjul Peyró, professor 
contractat doctor del Departament de Comunicació; Irene Epifanio López, professora titular d’universitat 
del Departament de Matemàtiques; Antonio Fernández Hernández, professor contractat doctor del 
Departament de Dret Públic, i Edgar Bresó Esteve, professor contractat doctor del Departament de 
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, els quals van acreditar una especial dedicació a la 
docència, reconeguda notablement per l’alumnat.

També es va fer entrega de la setena edició del Premi del Consell Social a la iniciativa emprenedora 
estudiantil, el guanyador de la qual va ser Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciències Químiques per la 
Universitat Jaume I, de l’empresa Gurmet Maestrat.

El XVI Premi d’investigació Consell Social, en la modalitat trajectòria investigadora, es va entregar 
al grup d’investigació UJI 047: Economia Experimental i Computacional, d’aquesta Universitat.

Així mateix, el 30 de novembre de 2015 es van resoldre els Premis del Consell Social corresponents 
al dit any: VII Premi a l’excel·lència docent universitària, VIII Premi a la iniciativa emprenedora estudiantil 
i XVII Premi d’investigació-trajectòria investigadora, l’entrega dels quals s’efectuarà en la Festa de la 
Universitat de l’any 2016.

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

 

Castelló de la Plana, abril de 2016

 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
Sra. Mar Serra auSina

Estudiant
Sr. FranCiSCo Javier Grandío BoteLLa 

PAS

represeNtaNts elegits pel CoNsell de goverN:

Octubre de 2015
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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. enriC PorCar MaLLén

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. JoSé LuiS GarCía GaLera 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. rAfAEl CErdá fErrEr

 Sr. IgNACIO fErrEr rOS d’UrSINOS 
 SrA. INMACUlAdA fOrtANEt gÓMEz

 Sr. ANdréS MArzAl VArÓ

 Sr. MIgUEl áNgEl MIChAVIlA hErAS

 Sr. tOMáS MOlINS PAVíA

 Sr. rAfAEl MONtErO CUEStA

Secretari: Sr. JOSé MUñOz CAStIllO

COMISSIÓ d'ASSUMPtES UNIVErSItArIS:

President per delegació: Sr. ErNEStO tArrAgÓN AlbEllA

Vocals: 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

 SrA. MAr SErrA AUSINA 

Secretari: Sr. JOSé MUñOz CAStIllO
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Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada el passat dia 
26, el Ple del Consell Social pren coneixement 
de les modificacions pressupostàries 157 a 165, 
corresponents a l’exercici 2014 i números 2 a 34 
corresponents a l’exercici 2015.

inforMe de fiscalització de la sindicatura de 
coMptes de l’exercici econòMic 2013

Tenint en compte l’informe del gerent, la 
documentació aportada, i conforme amb l’acord 
de la Comissió Econòmica, el Ple, acorda per 
unanimitat, prendre coneixement de l’informe de 
la Sindicatura 2013.

inforMe i aprovació, si escau, de la proposta 
de retribucions addicionals del professorat 
(sisteMa autonòMic 2014) regulades pel decret 
174/2002, de 15 d’octubre, del govern valencià

Ple n.º 70, de 30 de març de 2015

inforMe de la gerència de l’uJi sobre la 
confecció de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2014

A la vista de l’informe del gerent de la 
Universitat, sent que ha estat informat el Consell 
de Govern en la reunió número 3, de 25 de febrer 
de 2015, 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’art. 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’art. 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 conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda 
prendre coneixement de la liquidació provisional 
del pressupost 2014 de la Universitat Jaume I i de 
les seues entitats dependents.

El Ple del Consell Social durant la celebració d’una de les seues reunions
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Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, l’aprovació 
adoptada pel Consell de Govern i conforme amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda aprovar les 
retribucions addicionals del professorat (sistema 
autonòmic 2014).

inforMe favorable, si escau, de la MeMòria de 
verificació del Màster universitari en didàctica 
de la Música

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 1, celebrat amb data 29 de 
gener de 2015, i en virtut del que disposa l’art. 8.2 
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, i conforme amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la verificació del màster universitari 
en Didàctica de la Música.

inforMe favorable, si escau, de la MeMòria de 
verificació del Màster universitari erasMus 
Mundus en robòtica avançada (eMaro+)

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 3, celebrat amb data 25 de 
febrer de 2015, i en virtut del que disposa l’art. 8.2 
de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, i conforme amb la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la verificació del màster universitari 
Erasmus Mundus en Robòtica Avançada (EMARO+).

aprovació, si escau, de la Modificació de la relació 
de llocs de treball del pas

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Economia i Personal d’Administració i Serveis, 
la documentació aportada, l’acord del Consell de 
Govern número 4, de 26 de març de 2015, i en 
virtut del que disposa l’article 3.f) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, 
i conforme amb la proposta de la Comissió 

Econòmica, el Ple acorda, per majoria de vots dels 
assistents i una abstenció, aprovar la modificació 
de la relació de llocs de treball del PAS.

Ple nº 71, de 29 d’abril de 2015

aprovació, si escau, dels coMptes anuals 
de les entitats dependents de la universitat, 
corresponents a l’exercici 2014

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
president de la Comissió Econòmica, i el document 
Comptes anuals 2014, 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 les dites entitats puguen estar 
sotmeses i en virtut del que estableix l’art. 3.g) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda prendre’n 
coneixement dels comptes anuals 2014 de la 
Fundació Universitat Jaume I-Empresa.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document corresponent a l’exercici 2014 de la 
Fundació Isonomia, aportat sense perjudici del que 
estableix al respecte la legislació mercantil o una altra 
a la qual les dites entitats puguen estar sotmeses i en 
virtut del que disposa l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de consells socials 
de les universitats públiques valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
va acordar l’aprovació dels comptes anuals exercici 
2014 de la Fundació Isonomia.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document Comptes anuals de l’exercici anual 
finalitzat el 31 de desembre de 2014, de la Fundació 
Germà Colón Doménech, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, i sense perjudici del que estableix al 
respecte la legislació mercantil o una altra a què 
les dites entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
del que disposa l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell va acordar l’aprovació dels comptes 
anuals exercici 2014 de la Fundació Germà Colón 
Doménech, Fundació de la Comunitat Valenciana.
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Tenint en compte l’exposició efectuada, i 
el document Comptes anuals exercici 2014, 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 què les dites 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut del 
que disposa l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, conforme amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple va 
acordar l’aprovació dels comptes anuals exercici 
2014 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 i informe de 
gestió exercici 2014, de la societat Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, 
S.L., i sense perjudici del que estableix al respecte 
la legislació mercantil o una altra a què les dites 
entitats puguen estar sotmeses i en virtut del 
que estableix l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 
2014 de la Societat Parc Científic Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.

aprovació, si escau, dels coMptes anuals de la 
universitat, corresponents a l’exercici 2014

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
gerent de la Universitat, l’aprovació pel Consell 
de Govern en sessió número 5, de data 22 d’abril 
de 2015, en virtut del que disposa l’art. 3.e) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell va acordar 
aprovar els comptes corresponents a l’exercici 
2014 de la Universitat Jaume I.

Modificacions pressupostàries

El Ple del Consell Social va prendre coneixement 
de les modificacions pressupostàries números 35 a 47. 

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i la proposta de la Comissió Econòmica en sessió 
celebrada el passat dia 23, el Ple acorda, per 

unanimitat, aprovar la modificació pressupostària 
número 44, d’acord amb el que disposa l’art. 
3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

autorització, si escau, per a la participació de 
l’institut interuniversitari de desenvolupaMent 
local en la xarxa espanyola d’estudis de 
desenvolupaMent (reedes)

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 4, celebrat el dia 26 de març de 2015, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts 
de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que disposa 
l’art. 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i conforme amb la Comissió 
Econòmica, el Ple, per unanimitat, acorda autoritzar 
la participació de l’Institut Interuniversitari de 
desenvolupament local de l’UJI en la Xarxa 
Espanyola d’Estudis de Desenvolupament (REEDES).

autorització, si escau, per a la participació en la 
reial societat MateMàtica espanyola

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 4, celebrat el dia 26 de març de 2015, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts 
de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que disposa 
l’art. 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i conforme amb la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell, per unanimitat, 
acorda autoritzar la participació en la Reial Societat 
Matemàtica Espanyola i el pagament de la quota 
institucional corresponent.

inforMe favorable, si escau, per a l’extinció del 
Màster universitari en psicopatologia, salut i 
neuropsicologia per la universitat JauMe i i del 
Màster en gestió i proMoció del desenvolupaMent 
local per la universitat JauMe i i la universitat de 
valència

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’aprovació pel Consell de Govern número 5, 
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celebrat amb data 22 d’abril de 2015, i de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que 
disposa l’art. 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement l’extinció del màster universitari 
en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia per 
la Universitat Jaume I i del màster universitari en 
Gestió i Promoció del Desenvolupament Local per 
la Universitat Jaume I i la Universitat de València.

aprovació, si escau, de la MeMòria del consell 
social corresponent a l’any 2014

Tenint en compte l’informe del president del 
Consell Social, el Ple aprova, per unanimitat, 
la Memòria del Consell Social corresponent a 
l’any 2014 i acorda procedir a la seua publicació. 
La Memòria conté la presentació a càrrec del 
president, la 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 2013, premis del Consell 
Social, assistència a actes, entrega de la distinció 
com a president d’honor del Consell Social i el 
Consell Social en premsa durant l’any 2014.

aprovació, si escau, de les bases dels preMis del 
consell social «traJectòria investigadora» 
i  «in ici at i va eMpr en ed or a es t udi a n t il», 
corresponents a l’any 2015

El president del Consell, José Luis Breva, va 
informar sobre les bases dels premis del Consell 
Social, i en virtut del que disposa l’art. 28.2 del 
Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social, aprovat per Decret 47/2005, 
de 4 de març, del Consell de la Generalitat, es 
proposa al Ple l’aprovació de les bases del XVII 
premi d’investigació Consell Social, modalitat 
«Trajectòria investigadora», així com les de la 
VIII edició del premi del Consell Social a la 
«Iniciativa emprenedora estudiantil» incloent-hi la 
corresponent convocatòria, en la manera que a 
continuació es transcriu. 

Vistes les competències del Consell Social tal 
com detalla:

1. L’art. 4.w) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el qual 
estableix: «Estimular l’activitat investigadora de 
la universitat i en especial, promoure aquella 
vinculada als sectors productius del seu 
entorn, propiciant projectes d’investigació i 
desenvolupament compartits entre la universitat 
i les empreses o institucions».

2. L’art. 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, que 
assenyala: «Atorgar ajudes, premis, distincions 
o reconeixements dins de l’àmbit de les seues 
competències».

 El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar les bases del XVII premi d’investigació 
Consel l  Socia l ,  modal i tat  «Trajec tòr ia 
investigadora», dotat amb 6.000 euros i 
diploma, d’acord amb la proposta.

2. Aprovar les bases del VIII premi del Consell 
Social a la «Iniciativa emprenedora estudiantil», 
dotat amb 6.000 euros i diploma, d’acord amb 
la proposta.

Ple nº 72, de 26 de juny de 2015

aprovació, si escau, de la distribució, entre els 
departaMents, de les 30 beques de col·laboració, 
assignades a la universitat JauMe i, per al curs 
acadèMic 2015-16

Tenint en compte l’escrit de data 28 de maig 
de 2015 de la Direcció General de Política 
Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, pel qual es comunica la convocatòria 
de beques de col · laboració d’estudiants en 
departaments universitaris per al curs acadèmic 
2015-16, tenint l’acord favorable de la Comissió 
d’Investigació i Doctorat, en reunió celebrada el 
passat dia 10 de juny, la proposta del Vicerectorat 
d’Investigació i Doctorat i de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, aprovar la distribució 
entre els Departaments de les 30 beques de 
col·laboració per al curs acadèmic 2015-16.
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aprovació, si escau, de les bases, bareM i 
convocatòria del preMi d’excel·lència docent 
corresponent al curs 2014-15

El Ple va acordar, per unanimitat, aprovar el 
barem proposat i fer pública la convocatòria per 
mitjà de 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, concedint un 
termini per a la presentació de candidatures que 
acabarà el dia 13 de novembre de 2015.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple va prendre coneixement de les 
modificacions pressupostàries números 48 a 90.

aprovació, si escau, de l’eixida de l’uJi del capital 
social d’eMotional app s.l.

Tenint en compte l’informe del gerent, l’aprovació 
pel Consell de Govern número 7, amb data 24 de 
juny 2015, així com el que estableix l’art. 45.36 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per 
Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que 
disposa l’art. 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple, per unanimitat, acorda autoritzar 
l’eixida de l’UJI del capital social d’Emotional APP S.L.

aprovació, si escau, de l’adhesió de l’uJi coM a 
MeMbre de l’associació d’universitats de l’estat 
espanyol aMb titulacions oficials de traducció i 
interpretació

Tenint en compte l’informe del secretari general, 
la documentació aportada i l’aprovació pel Consell 
de Govern número 7, amb data 24 de juny de 2015, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 
27 d’agost, i en virtut del que disposa l’art. 4.l) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, i 
conforme amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, va acordar 
autoritzar l’adhesió de l’UJI com associada a 
l’Associació d’Universitats de l’Estat Espanyol amb 
Titulacions Oficials de Traducció i Interpretació.

acceptació de l’adhesió de la universitat JauMe i 
a la xarxa equality

Tenint en compte l’informe del secretari general, 
la documentació aportada i l’aprovació pel Consell 
de Govern número 7, amb data 24 de juny de 2015, 
així com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts 
de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que disposa 
l’art. 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, va acordar autoritzar l’adhesió de la 
Universitat Jaume I en la Xarxa Equality.

inclusió en el pressupost de les taxes per a la 
certificació d’equivalència en crèdits de cursos externs

V i s t  l ’ i n f o r m e  d e  l a  v i c e r e c t o r a 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 
l’acord de Consell de Govern adoptat en sessió número 
7, celebrada el 24 de juny de 2015, i en virtut del que 
disposa l’art. 3.k) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i conforme amb la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, fixar les taxes en 50 euros per 
certificació d’equivalència en crèdits de cursos externs.

inforMe sobre la Modificació de la relació de 
llocs de treball 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 personal docent i investigador, 
que van ser aprovades pel Consell de Govern, en 
sessió número 6 de data 15 de maig de 2015.

Ple nº 73, de 30 d’octubre de 2015

presa de possessió de vocals del consell social

El president del Consell Social, José Luis 
Breva, va donar la benvinguda als assistents i va 
comunicar que es procedia a la presa de possessió 
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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 2014

El Ple, per unanimitat, va acordar donar-se per 
assabentat de l’Informe d’auditoria de comptes 
anuals de l’exercici 2014, 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 a 30 de Juny de 2015

Després de l ’exposició efectuada pel 
vicepresident i el gerent, i conforme amb la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple es dóna 
per informat de l’estat d’execució del Pressupost 
a 30 de juny de 2015, 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 incorporació de la 
universitat JauMe i, a la cueMyc (conferència 
d’universitats per a l’estudi de la Mediació i el 
conflicte)

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
del secretari general, la documentació aportada 
i l’aprovació pel Consell de Govern número 9, 
amb data 5 d’octubre de 2015, així com el que 
estableix l’art. 45.36 dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 
d’agost, i en virtut del que disposa l’art. 4.l) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i conforme amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, va acordar autoritzar la incorporació 
de la Univers i tat  Jaume I  a la CUEMYC 
(Conferència d’Universitats per a la Mediació i 
el Conflicte).

del vocal representant dels interessos socials, 
Enric Porcar Mallén.

El president va cedir la paraula al secretari 
del Consell Social, José Muñoz, qui va procedir 
a llegir a l’Ordre 16/2015, de 23 d’octubre, de 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport, per la qual es publica el nomenament 
d’Enric Porcar Mallén, com a vocal del Consell 
Social de la Universitat Jaume I en representació 
dels interessos socials i designat per l’Ajuntament 
de Castelló de la Plana.

presa de coneixeMent de l’inforMe sobre 
condicionants econòMics per a la confecció del 
pressupost de l’uJi en 2016

A la vista de l’informe del gerent i conforme 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, va 
acordar prendre coneixement dels condicionants 
econòmics per a la confecció del Pressupost de 
l’UJI, exercici 2016.

Modificacions pressupostàries

El Ple del Consell Social va prendre coneixement 
de les modificacions pressupostàries números 91 
a 140.

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i la proposta de la Comissió Econòmica en sessió 
celebrada el dia d’avui, el Ple va acordar, per 
unanimitat, aprovar la modificació pressupostària 
número 99, tal com disposa l’art. 3.b) i q) de la 

Enric Porcar Mallén en el moment de la seua presa de 
possessió, junt amb el rector, Vicent Climent, i el president del 

Consell Social, José Luis Breva
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noMenaMent de vocals per a la coMissió 
d’assuMptes universitaris i la coMissió econòMica

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
tal com 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, va proposar a la membre del Consell 
de Govern, triada per i entre els representants del 
mateix, en representació dels estudiants, Mar Serra 
Ausina, com a vocal de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, en substitució d’Hèctor Baena i Bel. 
Els membres del Consell de Govern en el Consell 
Social així ho acorden per unanimitat.

Quant a la designació d’un vocal per a la 
Comissió Econòmica, el president va proposar 
que s’ajorne fins al pròxim Ple, atès que encara 
no ha pres possessió un vocal representant dels 
interessos socials, designat per la Confederació 
d’Empresaris. Així s’acorda, per unanimitat.

ratificació de la delegació en el president per a 
autoritzar la utilització del procediMent negociat 
sense publicitat per a l’adquisició de béns d’equip 
afectes a la investigació

El Ple del Consell Social, per unanimitat, 
acorda ratificar la delegació en el president del 
Consell Social de l’autorització per a la utilització 
del procediment negociat sense publicitat, per a 
l’adquisició de béns d’equip afectes a la investigació, 
als quals es refereix l’art. 4.h) de la Llei 2/2003, de 

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

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 10 de data 29 d’octubre 
de 2015, en virtut del que disposa l’art. 8.2 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, modificat per l’art. únic 5 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, 
informar favorablement la modificació del pla 
d’estudis del grau en Medicina, d’acord amb la 
documentació distribuïda.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació 
del pla d’estudis del Màster universitari en 
noves tendències i processos d’innovació en 
coMunicació

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió, la documentació aportada, l’aprovació pel 
Consell de Govern número 10, celebrat amb data 29 
d’octubre de 2015, i de conformitat amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut 
del que disposa l’art. 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda informar 
favorablement la modificació del pla d’estudis del 
màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació.

Ple nº 74, de 16 de novembre de 2015

presa de possessió de vocals del consell social

El president va cedir la paraula al secretari 
del Consell Social, José Muñoz, que va procedir 
a llegir a l’Ordre 19/2015, de 2 de novembre, 
del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es publica el nomenament de 
Mar Serra Ausina com a vocal del Consell Social 
de la Universitat Jaume I, en representació de 
l’alumnat, triada pel Consell de Govern de la dita 
Universitat.

Mar Serra prenent possessió junt amb el rector i el president 
del Consell Social
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28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

presa de coneixeMent dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost del consell social 
per a l’exercici 2016

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i conforme 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 
2016 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.

presa de coneixeMent dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de la universitat per 
a l’exercici 2016

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i del gerent, i conforme 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 2016 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 sobre els estudis de doctorat

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
director de l’Escola de Doctorat, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, acorda prendre coneixement 
de l’Informe sobre estudis de doctorat.

inforMe de Matrícula curs acadèMic 2015-16

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 2015-16.

Ple nº 75, de 15 de desembre de 2015

presa de possessió d’un vocal del consell social

El president, José Luis Breva, va cedir la paraula 
al secretari del Consell Social, José Muñoz, qui va 
procedir a llegir a l’Ordre 14/2015, de 23 d’octubre, 
del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es nomena vocal del Consell 
Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en 
representació dels interessos socials de la Comunitat 
Valenciana, i designat per la Confederació 
d’Empresaris de Castelló, a José Luis García Galera.

designació d’un vocal per a la coMissió econòMica

El president del Consell Social, José Luis Breva, 
tal com 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, va proposar 
al Ple del Consell la designació de Tomás Molins 
Pavía, representant dels interessos socials, com a 
vocal de la Comissió Econòmica, en substitució 
d’Alfonso Bataller Vicent.

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, va prendre coneixement de 
les propostes de Pressupost, per a l’exercici 2016, 

José Luis García prenent possessió junt amb el rector i el 
president del Consell Social
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de les entitats següents: Parc Científic Tecnològic 
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.; Fundació 
Isonomia; Fundació General de la Universitat 
Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana; i 
Fundació Germà Colón Doménech de la Comunitat 
Valenciana, complint el que disposa l’art. 3.c) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, i 
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 2016

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
vicepresident, la remissió de la proposta de Pressupost 
a la Conselleria d’Educació sense haver-hi rebut 
observacions, i la proposta aprovada pel Consell de 
Govern en sessió número 11, de data 24 de novembre 
de 2015, i en virtut del que disposa l’art. 3.b) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, i 
conforme amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació del 
Pressupost 2016 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 2016, Bases d’execució del Pressupost 2016, 
les plantilles del PDI i del PAS, i límit de despesa, 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, en sessió celebrada anteriorment, 
el Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries números 142 a 167.

Tenint en compte l’informe de Carlos Cabrera i 
la proposta de la Comissió Econòmica, celebrada 
anteriorment, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar 
les modificacions pressupostàries números 149 i 
160, tal com disposa l’art. 3.b) i q) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes.

assignació, si escau, de retribucions addicionals 
al professorat en funció de Mèrits de docència, 
investigació i gestió (sisteMa propi 2015), d’acord 
aMb el decret 97/2015 del consell, de 19 de Juny

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 per Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell de la Generalitat i d’acord 
amb l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001 de 
21 de desembre, d’Universitats, el Ple del Consell 
Social de la Universitat Jaume I, per unanimitat, 
va acordar l’assignació de retribucions addicionals 
al professorat en funció de mèrits de docència, 
investigació i gestió (sistema propi 2015), d’acord 
amb el Decret 97/2015 del Consell, de 19 de juny, 
per una quantia total de 450.000 euros.

inforMe del servei de control intern

El Ple del Consell, conforme amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, va prendre coneixement de 
l’Informe del Servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2014, complint el que disposa l’article 3.i) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes, i l’article 40.2 dels Estatuts de la 
Universitat, aprovats per Decret 116/2010, de 27 
d’agost, del Consell de la Generalitat.

inforMe sobre la Modificació de la 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 sessió número 9 i 11, de data 5 d’octubre i 24 de 
novembre de 2015, respectivament.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació 
del pla d’estudis del Màster universitari en 
investigació aplicada d’estudis feMinistes de 
gènere i ciutadania

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 12, celebrat amb data 14 de 
desembre de 2015, de conformitat amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, i en virtut 
del que disposa l’art. 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el Ple del 
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Consell Social, per unanimitat, va acordar informar 
favorablement la modificació del Pla d’Estudis del 
màster universitari en Investigació Aplicada en 
Estudis Feministes de Gènere i Ciutadania.

inforMe favorable, si escau, de la Modificació del 
prograMa de doctorat en estudis internacionals 
de pau, conflictes i desenvolupaMent

Tenint en compte l’informe del president 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 12, celebrat amb data 14 de 
desembre de 2015, i en virtut del que disposa 
l’art. 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, i conforme 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris, el Ple va acordar, per unanimitat, 
informar favorablement la modificació del 
programa de doctorat en Estudis Internacionals 
de Pau, Conflictes i Desenvolupament. 

pla anual d’actuacions del consell social

Conforme amb la proposta formulada, i en 
virtut del que disposa l’apartat 2 de l’art. 14 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, modificat per la Llei 4/2007 de 
12 d’abril, el Ple, per unanimitat, aprova el Pla 
d’actuacions del Consell Social per a l’any 2016. 

inforMe de la sindicatura de greuges

Tenint en compte l’informe de la Sindicatura 
de Greuges, corresponent al curs 2014-15, 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, va prendre coneixement.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la seua sessió número 58, celebrada el 26 de 
març de 2015, per a tractar l’ordre del dia que s’indica a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 57, celebrada el 17 de desembre de 2014.

2. Informe de la Gerència de l’UJI sobre la confecció de la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2014 . 

3. Modificacions pressupostàries.

4. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici econòmic 2013.

5. Proposta d’informe i aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat 
(sistema autonòmic 2014) regulades pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.

6. Torn obert de paraules.

El dia 23 d’abril de 2015 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la seua sessió número 59, 
per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 58, celebrada el 26 de març de 2015.

2. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de les entitats dependents de la Universitat, 
corresponents a l’exercici 2014.

3. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat, corresponents a l’exercici 2014.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Proposta d’informe favorable, si escau, de la participació de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local en la Xarxa Espanyola d’Estudis de Desenvolupament (REEDES).

6. Proposta d’informe favorable, si escau, del pagament de la quota institucional de la Reial Societat 
Matemàtica Espanyola.

7. Torn obert de paraules.

El dia 26 de juny de 2015 la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió número 60, per a tractar 
l’ordre del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 59, celebrada el 23 d’abril de 2015.

2. Modificacions pressupostàries.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de l’eixida de l’UJI del capital social d’Emotional App SL.

4. Proposta d’aprovació, si escau, de l’adhesió de l’UJI com associada a l’Associació d’Universitats de 
l’Estat Espanyol amb titulacions oficials de Traducció i Interpretació.

5. Proposta d’acceptació de l’adhesió de la Universitat Jaume I a la Xarxa Equality.

6. Proposta d’inclusió en el pressupost de les taxes per a la certificació d’equivalència en crèdits de 
cursos externs.

7. Torn obert de paraules.
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El dia 30 d’octubre de 2015, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió número 61, 
per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 60, celebrada el 26 de juny de 2015.

2. Proposta de presa de coneixement de l’informe sobre condicionants econòmics per a la confecció 
del Pressupost de l’UJI en 2016.

3. Modificacions pressupostàries.

4. 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 2014.

5. Estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2015.

6. Proposta d’aprovació, si escau, de la incorporació de la Universitat Jaume I, a la CUEMYC (Conferència 
d’Universitats per a l’Estudi de la Mediació i el Conflicte).

7. Torn obert de paraules.

El dia 16 de novembre de 2015 es va celebrar la reunió número 62 de la Comissió Econòmica, per a 
tractar l’ordre del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 61, celebrada el 30 d’octubre de 2015.

2. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost del Consell 
Social per a l’exercici 2016.

3. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la Universitat 
per a l’exercici 2016.

4. Torn obert de paraules.

El dia 15 de desembre de 2015, els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió número 63, 
per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió número 62, celebrada el 16 de novembre de 2015.

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 2016.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Informe del Servei de Control Intern.

6. Proposta d’assignació, si escau, de retribucions addicionals al professorat en funció de mèrits de 
docència, investigació i gestió (sistema propi 2015), d’acord amb el Decret 97/2015 del Consell, de 
19 de juny.

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

El dia 5 de març de 2015 els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la seua 
sessió número 48, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 47, celebrada el 19 de desembre 
de 2014.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la memòria de verificació del màster universitari en Didàctica 
de la Música.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la memòria de verificació del màster universitari Erasmus 
Mundus en Robòtica Avançada (EMARO+).

4. Torn obert de paraules.

El dia 29 d’abril de 2015, en sessió número 49, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que es relaciona, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 48, celebrada el 5 de març de 2015.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de l’extinció del màster universitari en Psicopatologia, 
Salut i Neuropsicologia per la Universitat Jaume I i del màster universitari en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local per la Universitat Jaume I i la Universitat de València.

3. Torn obert de paraules.

Amb data 26 de juny de 2015, en sessió número 50, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que s’indica a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, número 49, celebrada el 29 d’abril de 2015.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 30 beques de 
col·laboració, assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2015-16.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de les bases, barem i convocatòria, del Premi d’excel·lència docent 
corresponent al curs 2014-15.

4. Torn obert de paraules.

El dia 30 d’octubre de 2015 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris, en 
sessió número 51, per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 50, celebrada el 26 de juny de 2015.

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

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació.

4. Torn obert de paraules.
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El dia 15 de desembre de 2015 els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en 
sessió número 52, per a tractar el següent ordre del dia, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior número 51, celebrada el 30 d’octubre de 
2015.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Investigació Aplicada en Estudis Feministes de Gènere i Ciutadania.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del programa de doctorat en Estudis 
Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

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

• consell valencià d’universitats 

José Luis Breva Ferrer     President
Pilar Chiva Jordá    Consellera
Ernesto Tarragón Albella   Vicepresident

El Consell Valencià d’Universitats, durant l’any 2015 va celebrar reunions els dies: 

26 de març i 8 de setembre.

• consell valencià de l’eMprenedor 

      José Luis Breva Ferrer    President

Es va celebrar una reunió el dia 7 de gener i una altra el dia 11 de desembre.

• consell de govern 

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

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

Núm. 01: 29 de gener Núm. 02: 06 de febrer Núm. 03: 25 de febrer
Núm. 04: 25 de març Núm. 05: 22 d'abril Núm. 06: 15 de maig 
Núm. 07: 24 de juny Núm. 08: 23 de juliol Núm. 09: 05 d’octubre 
Núm. 10: 29 d’octubre Núm. 11: 24 de novembre Núm. 12: 14 de desembre

• coMissió de perManència 

José Muñoz Castillo    Secretari

• coMissió de control del pla de pensions 

María José Sanmartí Pastor   Consellera

• consell assessor d’inserció professional 

Carlos Cabrera Ahís    Vicepresident

Va celebrar reunió el dia 25 de març.

• Mesa negociadora 

 Rafael Montero Cuesta    Conseller

Durant l’any 2015 els membres de la mesa negociadora es van reunir en les dates següents:

23 de gener, 23 de febrer, 20 de març, 11 de maig, 19 de juny, 18 de setembre, 29 de setembre, 23 
d’octubre, 18 de novembre, i 1 de desembre.
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• coMissió executiva de la fundació general de la universitat JauMe i, fundació de la coMunitat valenciana 

José Luis Breva Ferrer    President

José Muñoz Castillo    Secretari

La Comissió Executiva es va reunir els dies 30 de març i 25 de novembre.

• patronat de la fundació general de la universitat JauMe i, fundació de la coMunitat valenciana 

José Luis Breva Ferrer    President

José Muñoz Castillo    Secretari

 Ernesto Tarragón Albella   Vicepresident

El Patronat de la Fundació es va reunir els dies 29 d’abril i el 15 de desembre.

• Mesa de contractació

José Muñoz Castillo    Secretari

La mesa de contractació es va reunir els dies 25 de maig, 27 de maig, 1 de juny, 24 de juny, i 6 d’octubre.

EL PRESIDENT, ELS VICEPRESIDENTS, VOCALS REPRESENTANTS D’INTERESSOS SOCIALS I 
REPRESENTANTS ACADÈMICS DEL CONSELL SOCIAL SÓN PATRONS NATS DE LA FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA
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El Consell Social va conèixer l’Informe d’auditoria dels comptes anuals de la Universitat Jaume I de 
Castelló, que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2014, el compte del resultat economicopatrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la Memòria corresponent a l’exercici anual acabat en la dita data, de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, efectuada a través de Mazars Auditores, S.L.P.

L’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana no conté excepcions i assenyala 
recomanacions per a la millora contínua.

L’Informe d’auditoria assenyala que: «Segons la nostra opinió, els comptes anuals de la Universitat Jaume I 
de Castelló corresponents a l’exercici 2014 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni, i de la situació financera de la Universitat al 31 de desembre de 2014, així com dels seus 
resultats i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en la dita 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 el mateix.»

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

El Ple del Consell Social, en sessió número 73, celebrada el dia 30 d’octubre de 2015, pren coneixement 
de l’Informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2014, 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 2014

El dia 27 de febrer de 2015 es va celebrar la festa del XXIV aniversari de creació de la Universitat Jaume I. 
Durant l’acte oficial es va procedir a l’entrega, per José Luis Breva, dels premis del Consell Social: VI premi a 
l’Excel·lència docent universitària, VII premi a la Iniciativa emprenedora estudiantil, i XVI premi d’Investigació 
trajectòria investigadora.

L’acte va estar presidit per Vicent Climent, rector de l’UJI; José Luis Breva, president del Consell 
Social; Felipe Palau, director general d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència; Antonio Barba, vicerector 
d’Investigació i Doctorat; José Luis Blasco, secretari general, i Isabel García, vicerectora d’Estudis.

Imatge de la mesa presidencial durant la intervenció del president del Consell Social, José Luis Breva

José Muñoz, secretari del Consell Social, llegint les actes de concessió dels premis
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Després de la lectura pel secretari, José Muñoz Castillo, de la resolució del president del Consell 
Social del VI premi a l’Excel·lència docent universitària, es va procedir a l’entrega dels premis a:

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.

El rector, Vicent Climent; i el president del Consell Social, José Luis Breva, junt amb els professors que han obtingut el premi a 
l’Excel·lència docent universitària
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A continuació, el secretari va llegir l’acta de la concessió del premi a la Iniciativa emprenedora estudiantil, 
que ha recaigut en aquesta VII edició, en Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciències Químiques per la 
Universitat Jaume I, per la constitució i posada en marxa de l’empresa Gurmet Maestrat, la principal 
activitat de la qual és la producció, elaboració i venda de productes gurmet procedents de les comarques 
del Mestrat, situades a l’interior de la província de Castelló que aposten per l’agricultura tradicional i 
ecològica. Comercialitzen una àmplia varietat de productes autòctons de la zona, seguint línies d’innovació 
i investigació, enriquint l’activitat econòmica de l’interior de la província de Castelló.

PremiS del conSell Social

El president del Consell Social i el rector junt amb Víctor Fabregat, després de la concessió del premi
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El secretari, José Muñoz, a continuació va llegir l’acta de concessió del XVI premi d’Investigació –
Trajectòria investigadora– que va recaure en el grup d’investigació 047 Economia Experimental i 
Computacional, de la Universitat Jaume I, pels mèrits i reconeixements acreditats. Va ser creat en 1993, i ha 
contribuït de manera notable a l’increment d’investigadors, actualment té concedits 25 trams d’investigació 
i la seua productivitat investigadora recull 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 vuit anys, i un total de 22 tesis doctorals defensades.

El rector, Vicent Climent i el president del Consell Social, José Luis Breva, amb el professorat del 
grup d’investigació 047 Economia Experimental i Computacional
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CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 2015

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 XVII 
edició del premi d’Investigació Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Trajectòria investigadora.

Les bases d’aquest premi seran les següents:

1. El premi es dirigeix a reconèixer la trajectòria científica 
en matèria d’investigació d’un professor o professora, 
d’un grup d’investigació o d’un institut d’investigació de 
la Universitat Jaume I, al llarg de la seua carrera.

2. Les candidatures, per duplicat, podran ser presentades 
pels departaments o per almenys deu professors de 
la Universitat Jaume I, per mitjà d’un escrit dirigit al 
Consell Social, acompanyat d’una breu memòria en què 
es consignen els mèrits relacionats amb la trajectòria 
científica i investigadora, i tenint present que es valorarà 
molt especialment:

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

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

c) Les aportacions i recursos obtinguts.

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

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

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

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

5. El termini d’admissió de candidatures quedarà tancat el dia 16 d’octubre de 2015 a les 12 h, i es 
presentaran a la seu del Consell Social, en 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 
Doctorat, 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.

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

Castelló de la Plana, 29 d’abril de 2015
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Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

El Consell Social de la Universitat Jaume I, amb el propòsit de fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit 
emprenedor dels seus estudiants, acorda convocar la VIII edició del premi a la Iniciativa emprenedora 
estudiantil.

Les bases d’aquest premi seran les següents:

1. El premi es dirigeix a tots els alumnes de la Universitat 
Jaume I que cursen estudis de llicenciatura, grau, màsters 
oficials i doctorat, o 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 euros i diploma de 
reconeixement.

3. Els criteris de valoració són els següents:

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

• Originalitat i caràcter innovador del projecte.
• Potenciació de l’autoocupació.
• Repercussió social, econòmica i industrial.
• Desenvolupament econòmic i social.
• Implicació real de les candidatures en l’execució del 

projecte.
• Priorització dels projectes de base tecnològica i 

utilització de les tecnologies de la informació i 
comunicació.

4. Els projectes empresarials han d’estar en situació d’aplicació efectiva, acreditant que l’empresa 
està constituïda, formalitzada i en funcionament el dia de la data de terminació del termini per a la 
presentació de candidatures al premi.

5. Presentació de candidatures. Consistirà en la presentació d’una sol·licitud, segons guia annexa, 
acompanyada per una memòria, l’extensió màxima de la qual serà de deu pàgines, incloent-hi els 
aspectes següents:

• Exposició de la iniciativa empresarial.
• Forma jurídica de l’empresa.
• Acreditació que l’empresa constituïda està en funcionament aportant les dades més significatives 

sobre infraestructures, recursos humans, producció i situació economicofinancera, nomenament 
de clients, balanços i comptes de resultats.

• Altres dades que faciliten la comprensió i valoració de la iniciativa empresarial.
• Els candidats podran aportar un vídeo, d’aproximadament cinc minuts de duració, descrivint l’activitat 

de l’empresa.

 S’acreditarà 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.), ha de ressenyar-se 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 en la Secretaria del Consell Social, situada 
en la seu del Consell Social, a l’edifici del Consell Social i Postgrau, campus del Riu Sec. La sol·licitud 
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ha de recollir les dades i el contingut que especifica la guia que serà facilitada per la Secretaria del 
Consell Social. El termini de presentació finalitzarà a les 12 hores del dia 16 d’octubre de 2015.

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

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

9. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. El seu veredicte 
serà 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, 29 d’abril de 2015

 Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

GUIA PER A LA SOL·LICITUD
 
Identificació de la candidatura:

• Nom i cognoms dels sol·licitants, número de DNI/NIF, telèfon i adreça postal (i electrònica, si escau). 

Projecte empresarial:

• Identificació de la iniciativa empresarial.
• Forma jurídica de l’empresa.
• Acreditar o justificar que l’empresa constituïda està en funcionament, i aportar-hi documentació 

econòmica i cartera de clients.

Acreditació de la condició d’estudiant o egressat:

• Certificació o documentació acreditativa fefaent.
• En cas de candidatura col·lectiva o en consorci, acreditació documental de la participació real dels 

candidats.

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, acreditarà els requisits enumerats en la base 5 i els que es crega oportú presentar 
en relació amb els criteris de valoració, base 3.

Admissió i justificació:

• Acceptació de les bases que figuren en la convocatòria del premi, i sol·licitud de participació.
• Firma.
• Presentació de la sol·licitud en la Secretaria del Consell Social, abans del dia 16 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, amb el propòsit 
de fomentar la qualitat de l’ensenyament acorda convocar 
la VII edició del Premi a l’excel·lència docent universitària.

Les bases d’aquest premi seran les següents:

I. DESTINATARIS:

Professorat universitar i,  s iga quina siga la seua 
categoria i amb una antiguitat de com a mínim cinc cursos 
d’activitat docent, que compten amb una relació estable 
amb la Universitat Jaume I, siga funcionarial, laboral o 
administrativa.

II. CRITERIS DE VALORACIÓ

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

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

b) Avaluació de l’activitat docent del professorat per mitjà 
de les enquestes de l’alumnat. S’hi estableix com a requisit haver obtingut una puntuació global major 
o igual a 4,5 punts en el curs acadèmic 2014-15, així com una valoració mitjana en els últims cinc 
cursos major o igual a 4 punts. 

c) Publicacions, articles i comunicacions de caràcter docent.

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

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

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

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

Els criteris de valoració b), c), e), f) i g) s’ha de referir als últims cinc cursos acadèmics, en tant que la 
resta de criteris ho seran al curs acadèmic 2014-15 exclusivament.

III. CANDIDATURES

Les persones interessades han de presentar la seua candidatura per mitjà d’instància, presentada en la 
seu del Consell Social, a l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 hores del dia 13 de novembre 
de 2015.

Així mateix, també poden proposar candidatures als premis:

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

b) El jurat, el qual està facultat per a designar els candidats que constituïsquen un exemple o referència 
en la labor docent universitària.
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No es podrà concedir més d’un premi al professorat d’una mateixa facultat o escola universitària. Així 
mateix, si de l’aplicació dels criteris de valoració, més d’un professor obtinguera la mateixa puntuació, el 
jurat de selecció podrà tenir en compte altres mèrits addicionals.

Les candidatures han de ser individuals, sense que hi haja opció a la presentació de candidatures 
col·lectives.

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

IV. PREMIS

Es convoquen quatre premis, corresponents al curs acadèmic 2014-15, 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 euros 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 podrà demanar l’opinió d’assessors, i es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de 
proposar al president del Consell Social declarar deserts els premis convocats.

c) El jurat, després de l’estudi i comprovació de les sol·licituds proposades, baremarà els candidats 
i remetrà al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què consten els criteris i la 
baremació realitzada, acompanyant 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, 26 de juny de 2015
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RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2015 

El dia 30 de novembre es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les seues tres modalitats: 
XVII Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I, Trajectòria investigadora; VIII Premi a la 
Iniciativa emprenedora estudiantil; i VII a l’Excel·lència docent universitària.

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 XVII Premi d’investigació acorda:

«Concedir el XVII Premi d’investigació Trajectòria investigadora del Consell Social de la Universitat Jaume I 
de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, a la doctora Rosa Llusar Barelles, catedràtica d’universitat del 
Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I, pels mèrits i reconeixements acreditats.

La doctora Rosa Llusar Barelles ha desenvolupat la seua extensa trajectòria investigadora en la química de 
clústers metàl·lics, amb especial èmfasi en les seues propietats fisicoquímiques de cara al desenvolupament 
de nous materials moleculars multifuncionals amb aplicacions d’interès tecnològic en catàlisi, electrònica 
molecular i medicina».

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 VIII Premi del Consell Social acorda:

Concedir el VIII Premi del Consell Social a la Iniciativa emprenedora estudiantil, dotat amb sis mil euros i 
diploma, a José Jesús Domínguez Talamantes, graduat en Enginyeria de l’Edificació per la Universitat Jaume I, 
 de l’empresa InoIBéRIca, Ingeniería Interactiva del ocio, companyia de base tecnològica orientada a 
aportar innovació i valor afegit per al sector turístic, la qual desenvolupa productes que tenen com a finalitat 
generar un oci més social i interactiu, de manera que s’atraguen nous visitants i es fidelitzen els actuals.

Premi a l’Excel·lència docent universitària

Tenint en compte el conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació, i la Universitat Jaume I, el Consell Social va convocar la VII edició dels 
premis a l’Excel·lència docent universitària, corresponents al curs acadèmic 2014-15.

El jurat de selecció, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2015, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta VII 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 citat, i conforme amb les referides propostes, i en virtut 
del que disposa l’article 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el president del Consell Social,

VA RESOLDRE: 

Concedir els Premis a l’excel·lència docent universitària, curs 2014-15, dotats amb dos mil euros cada 
un i diploma de reconeixement, als professors següents:

- Irene comins Mingol, professora contractada doctora del Departament de Filosofia i Sociologia, de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials.



- Sergio Barrachina Mir, professor titular d’universitat del Departament d’Enginyeria i Ciència dels 
Computadors, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

- andrea Planchadell Gargallo, professora titular d’universitat del Departament de Dret Públic, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
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El dia 7 de gener el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a una reunió del Ple del Consell 
Valencià de l’Emprenedor, el qual es va celebrar al Palau de la Generalitat Valenciana.

El dia 12 de gener el president, José Luis Breva, va assistir a la conferència «Castelló, una terra per a 
creure-se-la» en la qual va participar com a ponent Javier Moliner Gargallo, dins del cicle «Avui desdejunem 
amb…», al Casino Antic de Castelló.

El 15 de gener va tenir lloc, al Palau de la Generalitat Valenciana, l’acte d’entrega del XXIII premi de 
convivència professor Manuel Broseta a l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, i va comptar amb l’assistència 
del president José Luis Breva.

Després de l’acte va assistir a la inauguració de l’exposició «En trànsit», organitzada per l’IVAM.

Aqueix mateix dia es va celebrar a Castelló una reunió per a donar informació sobre el Pla de participació 
pública de l’estudi de paisatge del Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló, a la qual va assistir el 
vicepresident Ernesto Tarragón Albella.

El 26 de gener José Luis Breva va assistir la conferència «Port de Castelló: intermodalitat i logística en 
el segle XXI», en la qual va participar com a ponent Juan José Monzonís, dins del cicle «Avui desdejunem 
amb…», al Casino Antic de Castelló.

El dia 28 de gener el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a un desdejuni informatiu de 
«Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània», el qual va comptar amb la presència del president de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra Part.

El 30 de gener, a la Universitat Politècnica de València es va celebrar l’acte d’entrega dels premis del 
Consell Social. A l’acte va assistir el president, José Luis Breva. 

El dia 12 de febrer es va celebrar una taula-debat dels consells socials de les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana, a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a la qual va assistir com a ponent Hèctor 
Baena i Bel, en representació d’aquest Consell Social, i el tema de la qual va ser «Estudiants: projectant el 
nostre futur».

El dia 27 de febrer es va celebrar, al paranimf de la Universitat, l’acte institucional del XXIV aniversari 
de creació de la Universitat Jaume I. La mesa presidencial estava formada pel rector, Vicent Climent, i el 
president del Consell Social, José Luis Breva, que la presidien; també hi eren el director general d’Universitat, 
Estudis Superiors i Ciència, Felipe Palau; el vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba; el secretari 
general, José Luis Blasco, i la vicerectora d’Estudis, Isabel García.

aSSiStència a acteS

Components de la mesa presidencial durant la intervenció del rector
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L’acte va començar amb una actuació de l’orfeó universitari.

A continuació, es va homenatjar el personal jubilat durant l’any 2014. El secretari general va nomenar 
cadascuna de les persones, les quals van rebre un diploma de mans del rector. Va intervindre a continuació 
un PAS i un PDI, en representació del personal jubilat.

Tot seguit, es van entregar els premis extraordinaris de fi de carrera del curs 2013/2014 i el secretari 
general va anomenar els estudiants distingits com els millors expedients acadèmics, els quals van pujar a 
l’escenari acompanyats dels vicedegans, els vicedirectors o dels degans de la facultat corresponent o del 
director de l’escola.

Posteriorment, es van entregar el premis del Consell Social: VI Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, 
VII Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XVI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora.

El dia 7 de març, a la Diputació Provincial, el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a la 
primera edició dels premis de la Província, en els quals es va atorgar a l’UJI el màxim reconeixement, l’Alta 
Distinció, per la seua contribució durant quasi 25 anys al desenvolupament del talent dels castellonencs, 
que va ser rebuda pel rector.

El 23 de març el president va assistir a la conferència-col·loqui pronunciada per Vicente Boluda Fos, 
organitzada per la FUE, i que ha tingut una important repercussió en els mitjans de comunicació.

El dia 28 de març José Luis Breva va assistir a l’acte d’inauguració de la remodelació de les instal·lacions 
esportives Gaetà Huguet.

El dia 20 d’abril el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a la conferència en què va 
participar com a ponent Serafín Castellano, delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, dins del cicle 
«Avui desdejunem amb…», al Casino Antic de Castelló.

El dia 22 d’abril va assistir a l’acte d’obertura del XVIII Congrés Internacional de Turisme Universitat i 
Empresa, en què va formar part de la mesa presidencial.

El dia 5 de maig José Luis Breva va assistir a la cloenda del cicle «Avui desdejunem amb…», al Casino Antic 
de Castelló, en la qual Alfonso Bataller Vicent, va impartir la conferència «Castelló, passat, present i futur».

El dia 25 de maig es va celebrar l’acte d’entrega dels premis Ernest Breva a l’excel·lència acadèmica, la 
qual va tenir lloc a la sala d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
de la Universitat Jaume I, al qual va assistir José Luis Breva.

aSSiStència a acteS

Autoritats junt amb els estudiants que han rebut el premi Ernest Breva
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Sebastià Serrano amb el seu padrí, el professor 
Vicent Salvador

Fernando Checa, amb el seu padrí, el                                                              
professor Víctor Mínguez

El dia 29 de maig, la Universitat Jaume I va celebrar el solemne acte acadèmic d’investidura com a 
doctors honoris causa per aquesta universitat de Sebastià Serrano i Fernando Checa.

D’esquerra a dreta: el secretari general, José Luis Blasco; el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, Felipe 
Palau; el rector de l’UJI, Vicent Climent, el president del Consell Social, José Luis Breva, el vicerector d’Investigació i Doctorat, 

Antonio Barba. A la dreta de la imatge, els honoris causa i els seus padrins
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El dia 8 de juny José Luis Breva va assistir a l’acte d’entrega de beques del Banc de Santander, celebrat 
a la sala d’actes del Centre de Postgrau i Consell Social.

Els integrants de la mesa presidencial van ser el rector, Vicent Climent; el subdirector general adjunt del 
Banc de Santander i Director Territorial per a la Comunitat Valenciana, Antonio Valldecabres, la vicerectora 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet, el vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, Francisco López; el president del Consell Social, José Luis Breva; i la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García.

El dia 9 de juny el president va assistir a la sessió necrològica en memòria de José María Martínez Urrea, 
la qual es va celebrar a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi de Metges de Castelló.

El dia 11 de juny José Luis Breva i José Muñoz, president i secretari del Consell Social, respectivament, 
van assistir a la reunió de l’Assemblea general de la Conferència de Consells Socials.

El dia 12 de juny el president del Consell Social va assistir a l’entrega del VI Premi Manel García Grau 
de poesia, acte que es va realitzar a la sala de premsa de Rectorat.

aSSiStència a acteS

Els components de la mesa presidencial junt amb els premiats

Wenceslao Rambla, vicerector de Cultura; Antoni Albalat, autor guardonat; Vicent Climent, rector; Carles Miret i Estruch, autor 
guardonat; José Luis Breva, president del Consell Social; i Olga Carbó, viuda de Manel García Grau, amb la imatge en pantalla de 

Manel García Grau
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El dia 24 de juny el president del Consell Social, José Luis Breva i el secretari, José Muñoz, van assistir 
a la cloenda del curs acadèmic 2014-15 de la Universitat per a Majors, la qual va ser molt concorreguda i 
emotiva, i en la qual el president va dirigir unes paraules per a ressaltar la importància del coneixement per 
a les persones majors, i el seu exemple en els estudiants joves.

El dia 25 de juny José Luis Breva va assistir a l’acte d’entrega del premi de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges 
de Castelló, Excma. Diputació Provincial, Doctor Boldó, el qual va tenir lloc a la Diputació Provincial de Castelló.

El dia 21 de setembre el president va assistir a la conferència amb el títol «Cent dies de govern», va 
impartir l’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco Gual, dins del cicle «Avui desdejunem amb…», 
al Casino Antic de Castelló.

El dia 25 de setembre es va celebrar el solemne acte acadèmic d’obertura del curs 2015-16 a la Universitat 
Jaume I.

La mesa presidencial va ser presidida pel rector, Vicent Climent; el president de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig; l’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco; el rector de la Universitat de València, 
Esteban Morcillo; el president del Consell Social, José Luis Breva; el rector de la Universitat Politècnica de 
València, Francisco José Mora; el secretari general, José Luis Blasco; i el rector de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, Jesús Tadeo.

La lliçó inaugural va ser impartida per la professora Rosa Ana Clemente Estevan, catedràtica de Psicologia 
Evolutiva i Educació, amb el títol «Relacions interpersonals i desenvolupament humà».

Instantània durant la celebració de l’acte

La professora Rosa Ana Clemente impartint la lliçó inaugural
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Es va atorgar el grau de doctor per la Universitat Jaume I als llicenciats i a les llicenciades que durant el 
curs 2014-15 van realitzar els estudis i les investigacions corresponents.

També es van concedir els Premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs 2013-14.

El dia 28 de setembre, al paranimf de la Universitat, el president del Consell Social, José Luis Breva 
Ferrer i el secretari, José Muñoz Castillo, van assistir a l’acte de benvinguda al curs 2015-16 del Programa 
de formació permanent de la Universitat Jaume I-Universitat per a Majors, que va comptar amb l’actuació 
del contratenor Flavio Ferri-Benedetti, antic alumne de l’UJI, i del quartet de corda format per Jordi 
Tortosa Terol, Alberto Cabedo Mas, Miguel Falomir Goslin i Bernat Tortosa Terol. En l’acte dos estudiants 
van donar lectura al manifest del Dia internacional de les persones majors, i el rector, en la seua 
intervenció, va destacar que es tractava de l’últim acte en què Salvador Cabedo Manuel assistia com a 
director acadèmic, ja que per imperatiu de jubilació havia de deixar el càrrec que ha mantingut des de 
l’inici de la Universitat per a Majors amb notable èxit. El professor Salvador Cabedo va ser acomiadat 
amb un aplaudiment unànime.

El dia 2 d’octubre José Luis Breva Ferrer va assistir als actes programats amb motiu del Dia de la policia.

El dia 5 d’octubre, dins del cicle «Avui desdejunem amb…», al Casino Antic de Castelló, va participar 
com a invitat el president de la Diputació, Javier Moliner Gargallo, i es va comptar amb la presència del 
president del Consell Social.

El dia 6 d’octubre es va celebrar l’acte de presa de possessió de Francisco Toledo Lobo, com a president 
de l’Autoritat Portuària de Castelló. L’acte va comptar amb la presència del president i del secretari del 
Consell Social.

El dia 7 d’octubre José Luis Breva va assistir a l’acte sobre «El finançament de la Generalitat Valenciana», 
el qual va comptar amb la participació de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, María José Salvador Rubert, i que es va celebrar a la Casa dels Caragols, seu de la Presidència de 
la Generalitat Valenciana a Castelló.

El dia 9 d’octubre el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir a l’acte institucional del Dia 
de la Comunitat Valenciana, celebrat al Palau de la Generalitat, a València.

El dia 12 d’octubre el president va assistir als actes que es van celebrar a la Comandància de la Guàrdia 
Civil de Castelló, amb motiu de la festivitat de la Santíssima Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia 
Civil.

Els dies 16 i 17 d’octubre José Luis Breva va assistir a la XXII reunió plenària del Cercle de Montevideo, 
celebrada a la Universitat d’Alacant, sobre crisi de la governança de la democràcia representativa, la qual va 
reunir importants personalitats d’àmbit mundial, així com diversos expresidents de països iberoamericans, 
Julio María Sanguinetti, expresident d’Uruguai; Felipe González, d’Espanya; Belisario Betancourt, de 
Colòmbia; Fernando-Enrique Cardoso, de Brasil; Ricardo Lagos, de Xile; José Antonio Ocampo i Rebeca 
Grynspan, ambdós van ser secretaris generals adjunts de les Nacions Unides; el sociòleg Alain Touraine, 
l’empresari mexicà Carlos Slim, i Alberto Ruiz Gallardón, les intervencions dels quals van oferir interessants 
aportacions.

Com a conclusió general tots van ressaltar la importància de l’educació i de la universitat, recordant 
la frase del rector de Harvard: «Si creus que l’educació és cara, compara-la amb la ignorància», i 
també que els paradigmes d’ahir o d’avui poden no servir per a demà i cal estar adaptant-los o 
modificant-los.
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El dia 19 d’octubre, dins del cicle «Avui desdejunem amb…», al Casino Antic de Castelló, va participar, 
com a ponent, Enric Nomdedéu Biosca, vicealcalde de Castelló de la Plana, amb el títol «Cent dies de 
govern». Va assistir-hi el president del Consell Social, José Luis Breva.

El dia 12 de novembre el president va assistir a la ponència a càrrec del president de l’Associació Europea 
d’Universitats, professor Rolf Tarrach, la qual va ser seguida de col·loqui, i a l’Assemblea General de la 
Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, que va tenir lloc a la Universitat Politècnica 
de Madrid.

El secretari del Consell, José Muñoz, també va assistir a aquestes reunions i, a més, en l’elecció de la 
presidència de Secretaris de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, va resultar-hi 
nominada Nuria Baranda, secretària del Consell Social de la Universitat Complutense de Madrid.

El dia 27 novembre es va celebrar l’acte d’investidura de doctors honoris causa de la Universitat Jaume I 
de Julius Rebek i de María Vallet.

La mesa presidencial va estar presidida pel rector, Vicent Climent; l’alcaldessa de Castelló de la Plana, 
Amparo Marco; la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno; el secretari general 
de l’UJI, José Luis Blasco; i el president del Consell Social, José Luis Breva.

La laudatio a Julius Rebek va ser pronunciada pel professor Santiago Luis, catedràtic de Química Orgànica 
de la Universitat Jaume I. El professor Juan Carda, catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat Jaume I 
va pronunciar la laudatio corresponent a María Vallet.

El dia 28 de novembre el president, José Luis Breva, va assistir al sopar de comiat del coronel en cap 
de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, Juan José Miralles Bagán, pel seu passe a la situació 
de reserva.

aSSiStència a acteS

Julius Rebek amb el seu padrí, el                                                       
professor Santiago Luis                 

María Vallet amb el seu padrí, el                                                         
professor Juan Carda
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El dia 3 de desembre es va realitzar al saló de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
una Jornada sobre Multilingüisme i Internacionalització, en la qual el president, José Luis Breva va compartir 
presidència amb el rector Vicent Climent i la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 
Inmaculada Fortanet. Van ser molt interessants les conferències impartides per Laura Howard, presidenta de 
l’European Association for International Education, EAIE, sobre «Internacionalització de l’Educació Superior 
a Europa, present i futur», i per Rolf Tarrach, president de l’European Universities Association, EUA, sobre 
«Multilingüisme en el món acadèmic global».

La jornada va finalitzar amb una taula redona, moderada pel rector, Vicent Climent, en la qual va intervenir 
el vicepresident del Consell Social, Ernesto Tarragón, així com Jerónimo Porras, director general d’UBE i 
Xavier Grau, director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement i ex rector de la Universitat Antoni 
Rovira i Virgili.

El dia 4 de desembre el Port de Castelló i el periòdic Mediterráneo van organitzar la VI Jornada Econòmica 
del Port de Castelló, amb el lema «El port, un motor per al creixement de l’economia de Castelló», a la qual 
van assistir el president i el secretari del Consell Social, José Luis Breva i José Muñoz, respectivament.

El dia 10 de desembre el president del Consell Social, José Luis Breva, va assistir al desdejuni informatiu 
de Nueva Economía Fórum, en el qual van intervenir com a ponents Ana Botella, cap de llista pel PSPV-
PSOE per València, Julián López, cap de llista pel PSPV-PSOE per Alacant, i Artemi Rallo, cap de llista pel 
PSPV-PSOE per Castelló, van ser presentats pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El mateix dia 10, de vesprada, José Luis Breva va assistir a la celebració del IV acte de reconeixement als 
cooperadors i les cooperadores en Pràctiques Externes de la Universitat Jaume I, al Paranimf.

La mesa presidencial va estar formada pel rector, Vicent Climent; el director territorial d’Educació, Cultura 
i Esport, Robert Roig Marzá; el president del Consell Social, José Luis Breva; el rector de la Universitat de 
València, Esteban Morcillo; la subdirectora general d’Economia Social i Emprenedoria, María José Ortolá; 
i la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García.

Aquest acte té com a finalitat concedir les distincions a les empreses i entitats, en reconeixement a la 
seua cooperació en les estades en Pràctiques Externes de l’estudiantat de la Universitat Jaume I.

Intervenció del rector, Vicent Climent, durant la Jornada de Multilingüisme
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El dia 16 de desembre José Luis Breva va assistir al desdejuni informatiu de Nueva Economía Fórum, 
celebrat a l’hotel Astoria Palace de València, amb els ponents José Manuel García-Margallo, ministre 
d’Afers Exteriors i cap de llista del PP per Alacant, Elena Bastidas, cap de llista del PP per València i Miguel 
Barrachina, cap de llista del PP per Castelló, presentats per Isabel Bonig, presidenta del Partit Popular de 
la Comunitat Valenciana.

aSSiStència a acteS

Lectura de l’acta de concessió de les distincions per Maribel Beas, responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques

Autoritats de la mesa presidencial i representants de les distintes empreses i entitats guardonades





53el conSell Social en PremSa durant l'any 2015

ELS PREMIS D’EXCEL·LèNCIA DOCENT I INVESTIGADORA I D’EMPRENEDORIA I LA RENOVACIÓ 
D’ALGUNS DELS SEUS MEMBRES CENTREN LA INFORMACIÓ EN PREMSA DE L’ANy 2015 REFERIDA 
AL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Els diaris impresos van publicar, durant l’any 2015, un total de 14 notícies referents al Consell Social de la 
Universitat Jaume I, la majoria de les quals han servit per a donar difusió dels premis d’excel·lència d’aquest 
òrgan. Així, la publicació mensual Economía 3 arrancava l’any amb una informació que portava per títol 
«El Consell Social de l’UJI atorga els premis d’investigació, iniciativa emprenedora estudiantil i excel·lència 
docent».

Un altre fet destacat va ser la participació del Consell Social de la Universitat Jaume I en un informe que 
relaciona la inserció social i laboral amb les diferents titulacions universitàries i que destacava que estudiar 
Medicina i Informàtica ofereix més garanties d’aconseguir una ocupació, com va recollir el diari Levante de 
Castelló en la seua edició del 5 de març, o que «El 54% dels titulats de l’UJI aconsegueix un treball d’acord 
amb la seua carrera», com va titular el diari Mediterráneo el 19 del mateix mes.

Altres assumptes destacats han estat el Projecte de Decret de la Conselleria d’Educació pel qual cada 
universitat podrà proposar al Consell Social un sistema propi de retribucions per al seu professorat, valorant 
els mèrits docents, d’investigació i de gestió. Així mateix, la premsa es va fer ressò de la distribució entre 
els departaments docents de l’UJI de 30 beques de col·laboració per import de 2.000 euros cada una.

La nova convocatòria dels premis d’investigació, a l’excel·lència docent universitària i a la iniciativa 
emprenedora estudiantil, va centrar novament l’atenció dels mitjans locals al mes de setembre, quan el diari 
Mediterráneo destacava l’assignació de 20.000 euros a aquesta finalitat pel Consell Social. Els mitjans van 
tornar a fer-se ressò d’aquests premis al mes de desembre, amb ocasió del veredicte dels diferents jurats, 
destacant de manera especial la concessió del premi d’Investigació a la professora Rosa Llusar.

Finalment, la renovació de dos càrrecs del Consell Social de la Universitat Jaume I, amb el nomenament 
del regidor d’Educació de Castelló, Enric Porcar, i de l’advocat Tomás Molins com a nous vocals també va 
ser notícia destacada en les capçaleres castellonenques.
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