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Com a president del Consell Social de l’UJI els presente la memòria del mateix, corresponent a l’any 
2016, agraint en primer lloc a tots els vocals del Consell Social, i especialment als dos vicepresidents pel 
seu treball en les Comissions d’Assumptes Universitaris i Econòmica durant aquest passat any. Igualment, 
al personal administratiu, destacant el treball efectuat per María Pilar Porcar que ha treballat amb eficàcia 
en aquest Consell Social des de la seua creació i que s’ha jubilat a finals de 2016. 

 Si sempre ens hem  referit al paper de les universitats en l’ensenyança, la investigació i la transmissió 
del coneixement, ara especialment hem de destacar la importància d’aquestes missions en un món cada 
vegada més comunicat i en el qual la investigació i la transmissió ràpida dels resultats de la mateixa  són 
cada vegada més necessaris. Ara, en tots els fòrums es parla de la indústria 4.0, quarta revolució  industrial 
o indústria intel·ligent  com a concepte referit a una nova manera d’organitzar els mitjans de producció. 
Dins d’aquest marc és cada vegada més necessària la investigació en tots els ordres, tant tècnics com 
organitzatius, i per això insistisc una vegada  més a animar a tota la comunitat universitària per a un major 
esforç que permeta un avanç important de la societat cap a cotes més altes del benestar col·lectiu.

 Aquesta memòria de l’any 2016, aprovada en la reunió del Consell Social de 27 d’abril de 2017, 
resumeix les principals activitats del passat any.

 El Consell Social va aprovar els comptes anuals de l’UJI de 2016, en el Ple de 27 d’abril de 2017, 
que prèviament havien sigut aprovades pel Consell de Govern d’aquesta Universitat de 25 d’abril de 2017. 
Així mateix, assenyale 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 2015, que són les últimes rebudes.

Per a millorar la nostra universitat i connectar-la més amb la societat, dins del marc normatiu s’han 
dut a terme diverses revisions de plans d’estudis de titulacions, graus i màsters durant el passat any 2016 
tenint en compte la demanda social.

PreSentació del PreSident
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 En la celebració de l’Acte Acadèmic de la Festa de la Universitat, del XXV Aniversari de la seua 
creació, es va procedir a l’entrega del VII Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, convocat pel Consell 
Social, a la Sra. Irene Comins Mingol, professora contractada doctora del Departament de Filosofia i 
Sociologia; Sr. Sergio Barrachina Mir, professor titular d’universitat del Departament d’Enginyeria 
i Ciència dels Computadors; i Sra. Andrea Planchadell Gargallo, professora titular d’universitat del 
Departament de Dret Públic.

També es va fer entrega de la VIII edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, el guanyador de la qual va ser el Sr. José Jesús Domínguez Talamantes, de l’empresa 
INOIBÉRICA, Ingeniería Interactiva del Ocio, graduat en Enginyeria de l’Edificació per la Universitat 
Jaume I.

El XVII Premi d’Investigació Consell Social, en la modalitat Trajectòria Investigadora, se li va 
entregar a la Dra.  Rosa Llusar Barelles, catedràtica d’universitat del Departament de Química Física i 
Analítica d’aquesta Universitat.

Així mateix, el 28 de novembre de 2016 es van resoldre els Premis del Consell Social corresponents al 
dit any: VIII Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, IX Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 
i XVIII Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, l’entrega dels quals es va efectuar en la Festa 
de la Universitat de l’any 2017.

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

 

Castelló de la Plana, abril de 2017

 José Luis Breva Ferrer

President del Consell Social de la Universitat Jaume I
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DOGV NÚM. 7869, DE 9 DE SETEMBRE DE 2016
CESSaMENT: sra. Mar serra ausina

  Vocal del consell social en representació de l’aluMnat en el consell de GoVern

NOMENaMENT: sr. JorGe ribes Vicente

       Vocal del consell social en representació de l’aluMnat en el consell de GoVern

DOGV. NÚM. 7906, DE 28 D'OCTUBRE DE 2016
CESSaMENT: sr. José Muñoz castillo

   secretari del consell social

NOMENaMENT: sra. blanca Vicente ninot

       secretària del consell social

DOGV NÚM. 7936, DE 14 DE DESEMBRE DE 2016
CESSaMENT: sra. Mila García iGual

   Vocal del consell social en representació de ccoo
NOMENaMENT: sr. Francisco sacacia bernat

       Vocal del consell social en representació de la uGt





9comPoSició del conSell Social

Sr. JoSé LuiS Breva Ferrer

PreSident:

Sra. BLanca vicente ninot

SecretÀria:

Sr. vicent cLiment Jordá

Rector
Sr. JoSé LuiS BLaSco díaz

Secretari General
Sr. andréS marzaL varó

Gerent

VocalS:

rePreSentantS de la uniVerSitat Jaume i

MEMBRES NaTS:

Sra. inmacuLada Fortanet Gómez

Professorat
Sr. JorGe riBeS vicente

Estudiant
Sr. FranciSco Javier Grandío BoteLLa 

PAS

REpRESENTaNTS ElEGiTS pEl CONSEll DE GOVERN:

Desembre De 2016
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Sr. erneSto tarraGón aLBeLLa

Vicepresident
Sra. maría JoSé Sanmartí PaStor Sr. Javier uSó PradeS

deSiGnatS Pel titular de la conSelleria 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
Sr. FranciSco Sacacia Bernat

UGT
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 de ursinos 
 sra. inMaculada Fortanet GóMez

 sr. andrés Marzal Varó

 sr. MiGuel ánGel MichaVila heras

 sr. toMás Molins paVía

 sr. raFael Montero cuesta

Secretària: sra. blanca Vicente ninot

COMISSIÓ 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

  
Secretària: sra. blanca Vicente ninot
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Modificacions pressupostàries

El Ple del Consell Social va prendre coneixe-
ment de les modificacions pressupostàries núme-
ros 168 a 176 corresponents a l’any 2015 i núme-
ros 2 a 31, corresponents a l’any 2016.

inforMe de fiscalització de la sindicatura de 
coMptes de l’exercici econòMic 2014

Tenint en compte l’informe del gerent, la docu-
mentació aportada, i atès l’acord de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, la presa 
de coneixement de l’informe de la Sindicatura de 
l’exercici econòmic 2014.

inforMe i aprovació, si escau, de la proposta 
de retribucions addicionals del professorat 
(sisteMa autonòMic 2015) regulades pel decret 
174/2002, de 15 d’octubre, del govern valencià

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, l’aprovació 

Ple núm. 76, de 23 de març de 2016

inforMe de gerència de l’uJi sobre la confecció 
de la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2015

A la vista de l’informe del gerent de la 
Universitat, atès que ha sigut informat el Consell 
de Govern en la seua reunió núm. 2, de 24 de 
febrer de 2016, tenint en compte l’article 15 de 
la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupost 
de la Generalitat per a l’exercici 2015, i l’art. 6.5 
del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització del gasto 
públic 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 d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, 
per unanimitat, acorda prendre coneixement 
de la liquidació provisional del pressupost 2015 
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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adoptada pel Consell de Govern núm. 3, celebrat 
el 17 de març, i atesa la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social, per unanimi-
tat, acorda la Resolució.

autorització, si escau, de la participació de la 
universitat JauMe i en una eMpresa innovadora i de 
caràcter tecnològic

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió Econòmica, l’aprovació de la proposta 
pel Consell de Govern núm. 2, celebrat el dia 24 
de febrer, 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, 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 d’acord amb  
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple acor-
da, per unanimitat, autoritzar que la Universitat 
Jaume I participe en la constitució d’una empresa 
de base tecnològica, amb la denominació social 
SOLARPIGMENT S.L., subscrivint el 20% del seu 
capital social i desembossant la quantitat de quatre 
mil euros (4.000,00 €).

autorització, si escau, de les tarifes del servei 
d’experiMentació aniMal

A la vista de l’informe del vicepresident i 
d’acord amb  la proposta de la Comissió Econòmi-
ca, tenint en compte l’acord del Consell de Govern 
adoptat en sessió núm. 2, de 24 de febrer, i en vir-
tut 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, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda aprovar 
les tarifes del Servei d’Experimentació Animal en 
els termes que resulten de l’escala del document 
annex a la present acta.

Ple núm. 77, de 28 d’abril de 2016

aprovació, si escau, dels coMptes anuals de les 
entitats dependents de la universitat, corresponents 
a l’exercici 2015

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
president de la Comissió Econòmica, i el docu-
ment “Comptes anuals 2015”, de la Fundació Uni-

versitat Jaume I - Empresa, que queda adjunt a 
la present acta, i sense perjuí del que estableix 
respecte d’això la legislació mercantil o una altra 
a què les dites entitats puguen estar sotmeses i 
en virtut d’allò que s’ha establit per l’art. 3.g) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, d’acord amb  la proposta de la Co-
missió Econòmica, el Ple acorda, per majoria, la 
presa de coneixement dels comptes anuals 2015 
de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa, amb 
l’abstenció dels dos representants de CCOO.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document “Comptes anuals i Informe de Gestió 
Exercici 2015” de la Societat Parc Científic Tecno-
lògic i Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L., 
que queda adjunt a la present acta, i sense perjuí 
del que estableix respecte d’això per la legisla-
ció mercantil o una altra a què les dites entitats 
puguen estar sotmeses i en virtut d’allò que s’ha 
establit per l’art. 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de Consells Socials de les Universitats Pú-
bliques Valencianes, d’acord amb  la proposta del 
Consell de Govern número 4, del dia 19 d’abril de 
2016, i la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per majoria l’aprovació dels comptes 
anuals i l’informe de gestió de l’exercici 2015 de 
la Societat Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, 
S.L. de la Universitat Jaume I amb les ja conegudes 
abstencions.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el do-
cument “Exercici 2015” de la Fundació Isonomia, 
aportat, que queda adjunt a la present acta, sense 
perjuí del que estableix respecte d’això per la legis-
lació 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, d’acord amb  la proposta 
del Consell de Govern número 4, celebrat el 19 
d’abril de 2016, i la proposta de la Comissió Econò-
mica, el Ple va acordar, per majoria, l’aprovació 
dels comptes anuals exercici 2015 de la Fundació 
Isonomia amb les ja mencionades abstencions.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el 
document “Comptes anuals de l’exercici anual 
finalitzat el 31 de desembre de 2015”, de la Fun-
dació Germà Colón Domènech, Fundació de la 
Comunitat Valenciana, que queda adjunt a la pre-
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sent acta, i sense perjuí 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, d’acord amb  
la proposta del Consell de Govern número 4, del 
dia 19 d’abril de 2016, i la proposta de la Comissió 
Econòmica el Ple del Consell acorda, per majoria, 
l’aprovació dels comptes anuals exercici 2015 de la 
Fundació Germà Colom, amb les ja mencionades 
abstencions.

Tenint en compte l’exposició efectuada, i el do-
cument “Comptes anuals Exercici 2015”, de la Fun-
dació General de la Universitat Jaume I , Fundació 
de la Comunitat Valenciana, que queda adjunt a 
la present acta, i sense perjuí 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 So-
cials de les Universitats Públiques Valencianes, 
d’acord amb la proposta del Consell de Govern 
número 4, del dia 19 d’abril de 2016, i la proposta 
de la Comissió Econòmica, el Ple del Consell So-
cial acorda, per majoria, l’aprovació dels comptes 
anuals exercici 2015 de la Fundació General de 
la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, amb les ja mencionades abstencions.

aprovació, si escau, dels coMptes anuals de la 
universitat, corresponents a l’exercici 2015

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
gerent de la Universitat, l’aprovació pel Consell 
de Govern en sessió núm. 4, de data 19 d’abril 
de 2016, 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 d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell va acordar, 
per majoria amb l’abstenció dels representants 
de CCOO, aprovar els comptes corresponents a 
l’exercici 2015 de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Modificacions pressupostàries

El Ple va prendre coneixement de les modifica-
cions pressupostàries números 32 a 47, que van ser 
informades/aprovades en el Consell de Govern 
número 4 de data 19 d’abril de 2016.

Tenint en compte l’informe del gerent i la pro-
posta de la Comissió Econòmica en sessió celebra-
da el passat dia 27, el Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar la modificació pressupostària número 48, 
conforme disposa l’art. 3.b) i q) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells So-
cials de les Universitats Públiques Valencianes.

autorització, si escau, de la participació de la 
universitat JauMe i coM a MeMbre de l’associació 
universitària iberoaMericana de postgrau  (auip)

Tenint en compte l’informe del vicepresident, i 
l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 4, celebrat el dia 19 d’abril de 2016, 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 Gene-
ralitat, de Consells Socials de les Universitats Pú-
bliques Valencianes, i d’acord amb la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, autorit-
zar la participació de la Universitat Jaume I com a 
membre de l’Associació Universitària Iberoameri-
cana de Postgrau (AUIP).

aprovació, si escau, de la Modificació de la relació de 
llocs de treball del personal d’adMinistració i serveis

Tenint en compte l’informe del Vicerector 
d’Economia i Personal d’Administració i Serveis, 
la documentació aportada, l’acord del Consell de 
Govern núm. 4 de 19 d’abril de 2016, 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 d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per majoria, una abstenció i tres vots en 
contra, aprovar la modificació del lloc de treball 
de vicegerent a vicesecretari general.

aprovació, si escau, del pla estratègic de l’uJi 
2015-2018

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, la 
documentació aportada, l’acord del Consell de 
Govern núm. 12, celebrat el de 14 de desembre 
de 2015, el hi debat hagut, i en virtut del que 
disposa l’article 3.d) de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 
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Consell Social, per unanimitat, acorda aprovar el 
Pla Estratègic UJI 2015-2018.

aprovació, si escau, de la MeMòria del consell 
social corresponent a l’any 2015

Tenint en compte l’informe del president del 
Consell Social, el Ple aprova, per unanimitat, la 
Memòria del Consell Social corresponent a l’any 
2015 i acorda procedir a la seua publicació. La 
Memòria conté Presentació a càrrec del presi-
dent, 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 2014, Premis del Consell Social, Assis-
tència a actes, El Consell Social en premsa durant 
l’any 2015.

Ple núm. 78, de 30 de juny de 2016

Aprovació, si escau, de la distribució, entre els 
departaments, de les 31 beques-col·laboració, 
assignades a la Universitat Jaume I, per al curs 
acadèmic 2016-2017.

Tenint en compte l’escrit de data 6 de juny de 
2016 de la Secretaria General d’Universitats, pel 
qual es comunica la convocatòria de beques de 
col·laboració d’estudiants en departaments uni-
versitaris per al curs acadèmic 2016/2017, tenint 
l’acord favorable de la Comissió d’Investigació i 
Doctorat en reunió celebrada el passat dia 28 de 
juny, la proposta del Vicerectorat d’Investigació i 
Doctorat i de la Comissió d’Assumptes Universi-
taris, el Ple del Consell Social, acorda, per unani-
mitat, l’aprovació de distribució entre els departa-
ments, de les 31 beques de col·laboració per al 
curs acadèmic 2016/2017.

aprovació, si escau, de les bases dels preMis del 
consell social de l’any 2016: excel·lència docent 
universitària; iniciativa eMprenedora estudiantil; i 
preMi d’investigació – traJectòria investigadora

El vicepresident del Consell, Sr. Ernesto Tarra-
gón, 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 propo-
sa al Ple l’aprovació de les bases del VIII Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària; el IX Premi a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil; i el XVIII Premi 
d’Investigació a la Trajectòria Investigadora 2016.

Vistes les competències del Consell Social tal 
com detalla:

1. L’art. 4.w) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, que estableix: “Estimular l’activitat in-
vestigadora de la universitat i en especial, promoure 
aquella vinculada als sectors productius del seu en-
torn, propiciant projectes d’investigació i desenrot-
llament compartits entre la universitat i les empreses 
o institucions”.

2. L’art. 4.x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, que assenyala: “Atorgar ajudes, pre-
mis, distincions o reconeixements dins de l’àmbit 
de les seues competències”.

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

• Aprovar les  bases del  VI I I  Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, corresponent 
al curs 2015/16, i el Barem, d’acord amb la pro-
posta.

• Aprovar les bases del IX Premi del Consell 
Social a la “Iniciativa Emprenedora Estudiantil”, 
d’acord amb la proposta, i fer pública la convo-
catòria.

• Aprovar  les  bases  de l  X VI I I  Premi 
d’Investigació Consell Social modalitat “Trajectòria 
Investigadora”, d’acord amb la proposta.

inforMe favorable, si escau, sobre la Modificació 
del pla d’estudis del Màster universitari en igualtat i 
gènere en l’àMbit públic i privat

Tenint en compte l’informe del president de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, la documen-
tació aportada, l’aprovació pel Consell de Govern 
núm. 5 celebrat amb data 13 de maig de 2016, 
de conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que dis-
posa 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 
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màster universitari en Igualtat i Gènere en l’àmbit 
Públic i Privat.

autorització, si escau, de l’adhesió de l’uJi a la 
xarxa universitària d’estudis de postgrau i educació 
perManent (ruepep)

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
d’Estudis, l’aprovació pel Consell de Govern núme-
ro 6, celebrat el dia 28 de juny de 2016, així com 
el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts de la Uni-
versitat 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 d’acord amb la proposta de la Co-
missió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
autoritzar l’adhesió de la Universitat Jaume I a la 
Xarxa Universitària d’Estudis de Postgrau i Educa-
ció Permanent (RUEPEP).

autorització, si escau, de la proposta del consell 
de govern ratificant l’acord del patronat de la 
fundació universitat JauMe i – eMpresa que Modifica 
els seus estatuts

Tenint en compte l’informe del gerent i del vi-
cepresident sobre els Estatuts aportats, la proposta 
aprovada pel Consell de Govern en sessió núm. 6 
de 28 de juny de 2016, la proposta de la Comissió 
Econòmica, i segons el que disposa l’article 4.l) de 
la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, autoritzar la proposta del Consell de 
Govern ratificant l’acord del Patronat de la Funda-
ció Universitat Jaume I-Empresa que modifica els 
seus Estatuts.

autorització, si escau, perquè la universitat JauMe 
i forMe part de l’associació european network of 
acadeMic sport services (enas)

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 13, celebrat el dia 28 de juliol de 2011, així 
com el que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I aprovats per Decret 116/2010, 
de 27 d’agost, i en virtut del que disposa l’art. 4.l) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, 
de Consells Socials de les Universitats Públiques Va-

lencianes, i d’acord amb la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, autoritzar a la Universitat 
Jaume I perquè forme part de l’Associació European 
Network of Academic Sport Services (ENAS).

autorització, si escau, de la participació de la 
universitat JauMe i, coM a sòcia, en entitats de 
personalitat Jurídica pròpia: xarxa vives d’universitats; 
coMpostel·la group of universities; grup tordesillas 
d’universitats; associació de centres de llengües 
en l’ensenyança superior; associació catalana de 
terMinologia

Tenint en compte els informes aportats i 
l’aprovació de la proposta pel Consell de Govern 
número 6, celebrat el dia 28 de juny de 2016, 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 d’acord amb la proposta de la Co-
missió Econòmica, el Ple acorda:

a) per majoria, sense cap vot en contra però 
amb l’abstenció dels consellers Herranz, Ferrer i 
Michavila, s’acorda autoritzar la participació de la 
Universitat Jaume I, com a sòcia, en la Xarxa Vives 
d’Universitats; 

b) per unanimitat autoritzar la participació de 
la Universitat Jaume I, com a sòcia, en entitats de 
personalitat jurídica pròpia: Compostela Group of 
Universities; Grupo Tordesillas de Universidades; 
Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyança 
Superior; Associació Catalana de Terminologia.

aprovació, si escau, de l’abatiMent de tarifes 
d’ocupació d’espais per a eMpreses del parc científic, 
tecnològic i eMpresarial de la universitat JauMe i

Tenint en compte l’informe del vicerector 
d’Investigació i Doctorat, l’acord adoptat pel Con-
sell de Govern en sessió núm. 6, de 28 de juny 
de 2016, d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, 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 Va-
lencianes, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
acorda aprovar l’abatiment de tarifes d’ocupació 
d’espais per a empreses del Parc Científic, Tecno-
lògic i Empresarial de la Universitat Jaume I.
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Resolució de 26 d’octubre de 2016, del conseller 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (Resolu-
ció que s’adjunta a la present acta), per la qual es 
publica el nomenament de la Sra. Blanca Vicente 
Ninot com a secretària del Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló.

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 2015

A la vista de tot això el Ple, per unanimitat, acor-
da donar-se per assabentat de l’informe d’Auditoria 
de Comptes Anuals de l’exercici 2015, 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 Uni-
versitats Públiques Valencianes.

estat d’execució del pressupost a 30 de Juny de 2016

Després de l’exposició efectuada pel vicepresident 
i d’acord 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 2016, 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 Universi-
tats Públiques Valencianes.

presa de coneixeMent dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost del consell social per 
a l’exercici 2017

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i  d’acord amb la proposta de la Comissió Econò-
mica, el Ple del Consell Social acorda, per una-
nimitat, prendre coneixement dels criteris bàsics 
per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici 2017 
del Consell Social i la seua posterior remissió al 
Consell de Govern perquè siguen inclosos en els 
pressupostos de la Universitat, en els termes es-
tablits 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 2017

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i del gerent, i d’acord amb la proposta de la Co-

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econò-
mica, el Ple va prendre coneixement de les modi-
ficacions pressupostàries números 49 a 64, i les 
modificacions pressupostàries números 65 a 96.

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
la proposta de la Comissió Econòmica celebrada 
el passat 28 de juny, el Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar les modificacions pressupostàries núme-
ros 80 i 90, conforme 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.

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 Con-
sells Socials de les Universitats Públiques Valencia-
nes, el Ple del Consell, per unanimitat, acorda pren-
dre coneixement de la modificació de la relació de 
llocs de treball del personal docent i investigador, 
que va ser aprovada pel Consell de Govern en ses-
sió número 5 de data 13 de maig de 2016.

Ple núm. 79, de 14 de novembre 
de 2016

presa de possessió de la secretària del consell social

El president va cedir la paraula al vicepresident, 
Sr. Ernesto Tarragón, que va procedir a llegir la 

Presa de possessió de la secretària Sra. Blanca Vicente Ninot



Assumptes trActAts pel consell sociAl 21

tada, l’aprovació pel Consell de Govern núm. 9 
de data 3 de novembre de 2016, 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 Cinc de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris el Ple acorda, per una-
nimitat, informar favorablement la modificació del 
pla d’estudis del grau en Medicina, d’acord amb la 
documentació distribuïda.

inforMe favorable, si escau, de les Modificacions del 
pla d’estudis del Màster universitari en intervenció i 
Mediació faMiliar

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
de la vicerectora d’Estudis, la documentació apor-
tada, l’aprovació pel Consell de Govern núm. 9 
celebrat amb data 3 de novembre de 2016, de 
conformitat amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, i en virtut del que dis-
posa 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 infor-
mar favorablement la modificació del pla d’estudis 
del màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar.

autorització, si escau, de la iMplantació del prograMa 
de doctorat en disseny, gestió i avaluació de 
polítiques públiques de benestar social i de la seua 
MeMòria de verificació

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
del vicerector d’Investigació i Doctorat i la docu-
mentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 8 celebrat amb data 27 de setem-
bre de 2016, 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 d’acord amb  la 
proposta de la Comissió d’Assumptes Univer-
sitaris, el Ple acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la implantació del programa de 
doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de Polí-
tiques Públiques de Benestar Social i de la seua 
Memòria de Verificació.  

missió Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, acorda prendre coneixement dels cri-
teris bàsics per a l’elaboració del pressupost de 
l’exercici 2017 de la Universitat Jaume I, en els ter-
mes establits en l’article 3.a) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econò-
mica, el Ple va prendre coneixement de les modifi-
cacions pressupostàries de la 97 a la 144.  

aprovació, si escau, de l’actualització de la retribució 
del professorat que iMpartirà cursos de postgrau propis

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’acord adoptat pel Consell de Govern en sessió 
núm. 8, de 27 de setembre de 2016, i d’acord amb 
la proposta de la Comissió Econòmica, d’acord 
amb el que estableix l’article 3.k) de la Llei 2/2003, 
de 28 de Gener, de la Generalitat, dels Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda ac-
tualitzar la retribució per hora del professorat que 
ha d’impartir els cursos de postgrau propis, amb 
un màxim de 90 euros i un mínim de 30 euros.

aprovació, si escau, del pagaMent de la quota coM 
a MeMbre actiu de la facultat de ciències huManes i 
socials en el conseil européen pour les langues

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
l’aprovació pel Consell de Govern número 8, ce-
lebrat el dia 27 de setembre de 2016, així com el 
que estableix l’art. 45.36 dels Estatuts de la Univer-
sitat 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 Va-
lencianes, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, autoritzar 
el pagament de la quota com a membre actiu de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials en el Conseil 
Européen pour les Langues.

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

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
de la vicerectora d’Estudis, la documentació apor-
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Ple núm. 80, de 19 de desembre 
de 2016

presa de coneixeMent sobre la proposta de pressupost 
de les rntitats 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 
2017, de les entitats següents: Parc Científic, Tec-
nològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.; 
Fundació Isonomia; Fundació General de la Uni-
versitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valen-
ciana; i Fundació Germà Colón Domènech, com-
plint 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 ma-
teix el Ple va prendre 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 2017

Tenint en compte l’exposició efectuada pel vi-
cepresident i pel gerent, la remissió de la proposta 
de Pressupost a la Conselleria d’Educació sense ha-
ver rebut observacions, i la proposta aprovada pel 
Consell de Govern en sessió núm. 10, de data 30 
de novembre de 2016, i en virtut del que disposa 
l’art. 3.b) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes, i d’acord amb  
la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple acor-
da, per unanimitat, l’aprovació del Pressupost 2017 
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 
2017, Bases d’Execució del Pressupost 2017, les 
plantilles de PDI i PAS, i límit de gasto, estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econò-
mica, el Ple va prendre coneixement de les modifi-
cacions pressupostàries de la 146 a la 164.

assignació, si escau, de retribucions addicionals 
al professorat en funció de Mèrits de docència, 
investigació i gestió (sisteMa propi 2016), d’acord 
aMb el decret 97/2015, del consell, de 19 de Juny

Tenint en compte l’acord de la Comissió Econò-
mica, el Ple del Consell, per unanimitat, va adoptar 
la Resolució següent:

“Vista la proposta del Consell de Govern de 
la Universitat Jaume I, d’adjudicació de comple-
ments retributius al professorat segons el sistema 
propi, d’acord amb el Decret 97/2015, de 19 de 
juny (DOCV 22/06/2015), formulada de confor-
mitat amb l’acord de la Comissió de Seguiment i 
Adjudicació, creada per acord del Consell Social 
de 16 de juliol de 2003.

Atès que, en la seua tramitació s’ha seguit el 
procediment establit en la convocatòria aprovada 
per la resolució del rector de 3 d’octubre de 2016.

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, acorda:

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

Castelló de la Plana, 19 de desembre de 2016.”

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 Va-
lencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, acor-
da prendre coneixement de les modificacions de 
llocs de treball del PDI, que van ser aprovades pel 
Consell de Govern en sessió número 9, de data 
3 de novembre de 2016, número 10, de data 30 
de novembre de 2016 i número 11, de data 15 de 
desembre de 2016.
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aprovació, si escau, del pla d’ordenació 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 núm. 11, de 15 de desembre de 2016, 
i en virtut del que disposa l’article 3.f) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Con-
sells Socials de les Universitats Públiques Valen-
cianes, i d’acord amb  la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar 
la modificació del Pla d’Ordenació del PAS.  

aprovació, si escau, de l’aMpliació de la subvenció 
noMinativa a la fundació càtedra enric soler i godes

Tenint en compte l’informe del vicepresident i 
del rector, en virtut del 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 Valen-
cianes, i d’acord amb la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social acorda, per 
unanimitat, l’aprovació de l’ampliació de mil euros 
anuals, de la subvenció a la Fundació Càtedra Enric 
Soler i Godes, aprovada pel Consell de Govern en 
sessió núm. 10, de 30 de novembre de 2016.

inforMe favorable, si escau, de la incorporació de 
l’uJi coM a soci col·laborador en la xarxa alcover 
de teatres

Tenint en compte l’informe del Vicepresident 
i del Rector, l’aprovació pel Consell de Govern 
número 10, celebrat el dia 30 de novembre de 
2016, 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 d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
acorda, per unanimitat, autoritzar la incorporació 
de la Universitat Jaume I com a soci col·laborador 
en la Xarxa Alcover de Teatres, amb una aportació 
anual de cinc-cents euros.

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

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Con-

sell de Govern número 10 de data 30 de novem-
bre de 2016, 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 Cinc de 
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes Uni-
versitaris el Ple acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la modificació del pla d’estudis del 
grau en Infermeria, d’acord amb la documentació 
distribuïda.

inforMe favorable, si escau, de la MeMòria de 
verificació del prograMa de doctorat en ciències 
bioMèdiques i salut

Tenint en compte l’informe del vicepresident, 
i la documentació aportada, l’aprovació pel Con-
sell de Govern núm. 11 celebrat amb data 15 de 
desembre de 2016, 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 d’acord amb la propos-
ta de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, informar favorablement la 
memòria de verificació del programa de doctorat 
en Ciències Biomèdiques i Salut.

inforMe sobre tarifes de serveis universitaris per als 
consellers

Tenint en compte l’informe del gerent i en virtut 
del que disposa l’article 3.k) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, el Ple 
del Consell Social, es va acordar, per unanimitat, 
aprovar les tarifes de serveis per als consellers. 

inforMe de Matrícula del curs acadèMic 2016/2017

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 2016/2017.

inforMe de la sindicatura de greuges

Tenint en compte l’Informe de la Sindicatura 
de Greuges, corresponent al curs 2015/2016, la 
documentació aportada, i en virtut del que dispo-
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sa l’article 4.n) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat, de Consells Socials de les Uni-
versitats Públiques Valencianes, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, en va prendre coneixement.

pla d’actuacions del consell social

D’acord amb la proposta formulada, i en virtut 
del que disposa l’apartat 2 de l’art. 14 de la Llei Or-
gànica 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 Con-
sell Social per a l’any 2017.
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Comissió Econòmica

Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en la seua sessió núm. 64, celebrada el 21 de 
març de 2016, per a tractar l’orde del dia que s’indica a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 63, celebrada el 13 de desembre de 2015.

2. Informe de Gerència de l’UJI sobre la confecció de la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2015.

3. Modificacions pressupostàries.

4. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici econòmic 2014.

5. Proposta d’informe i aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat 
(sistema autonòmic 2015) regulades pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.

6. Proposta d’autorització, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I en una empresa 
innovadora i de caràcter tecnològic.

7. Proposta d’autorització, si escau, de les tarifes del Servei d’Experimentació Animal.

8. Torn obert de paraules.

El dia 27 d’abril de 2016 es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en la seua sessió núm. 65, 
per a tractar l’orde del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 64, celebrada el 21 de març de 2016.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de les entitats dependents de la 
Universitat Jaume I, i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària, corresponents 
a l’exercici 2015:

a). Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.

b). Fundació Isonomia

c). Fundació Germà Colón Domènech

d). Fundació General de la Universitat Jaume I

3. Proposta d’aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I, corresponents a l’exercici 2015.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Proposta d’autorització, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I com a membre de 
l’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau (AUIP).

6. Proposta d’aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del personal 
d’administració i serveis.

7. Torn obert de paraules.

El dia 28 de juny de 2016 la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió núm. 66, per a tractar 
l’orde del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 65, celebrada el 27 d’abril de 2016.

2. Proposta d’autorització, si escau, de l’adhesió de l’UJI a la Xarxa Universitària d’Estudis de Postgrau i 
Educació Permanent (RUEPEP). 
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3. Proposta d’autorització, si escau, de la proposta del Consell de Govern ratificant l’acord del Patronat 
de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa que modifica els seus Estatuts.

4. Proposta d’autorització, si escau, perquè la Universitat Jaume I forme part de l’associació European 
Netwok of Academic Sport Services (ENAS). 

5. Proposta d’autorització, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I com a soci en entitats 
de personalitat jurídica pròpia:

Xarxa Vives d’Universitats.

Compostela Group of Universities.

Grupo Tordesillas de Universidades.

Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior.

6. Proposta d’aprovació, si escau, de l’abatiment de tarifes d’ocupació d’espais per a empreses del Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I.

7. Modificacions pressupostàries.

8. Torn obert de paraules.

El dia 10 de novembre de 2016 la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió núm. 67, per a 
tractar l’orde del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 66, celebrada el 28 de juny de 2016.

2. 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 2015

3. Estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2016.

4. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell 
Social per a l’exercici 2017.

5. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
per a l’exercici 2017.

6. Modificacions pressupostàries.

7. Proposta d’aprovació, si escau, de l’actualització de la retribució del professorat que impartirà cursos 
de postgrau propis.

8. Proposta d’aprovació, si escau, del pagament de la quota com a membre actiu de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials en el Conseil Européen pour les Langues.

9. Torn obert de paraules.

El dia 16 de desembre de 2016 la Comissió Econòmica es va reunir en la seua sessió núm. 68, per a 
tractar l’orde del dia que a continuació es detalla, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 67, celebrada el 10 de novembre de 2016.

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 2017.
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4. Modificacions pressupostàries.

5. Proposta d’assignació, si escau, de retribucions addicionals al professorat en funció de mèrits de 
docència, investigació i gestió (Sistema propi 2016), d’acord amb el Decret 97/2015 del Consell, de 
19 de juny.

6. Proposta d’aprovació, si escau, del Pla d’Ordenació del PAS.

7. Proposta d’aprovació, si escau, de l’ampliació de la subvenció nominativa a la Fundació Càtedra Enric 
Soler i Godes.

8. Proposta d’informe favorable, si escau de la incorporació de l’UJI com a soci col·laborador en la 
Xarxa Alcover de Teatres.

9. Torn obert de paraules.

Comissió d’Assumptes Universitaris

El dia 20 d’abril de 2016 els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la 
seua sessió núm. 53, per a tractar l’orde del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment 
el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 52, celebrada el 15 de desembre  
 de 2015.

2. Proposta d’aprovació, si escau, del Pla Estratègic de l’UJI 2015-2018.

3. Torn obert de paraules.

El dia 30 de juny de 2016, en sessió núm. 54, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’orde del dia que es relaciona, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 53, celebrada el 20 de juny de 2016.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 31 beques-col·laboració, 
assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2016/2017.

3. Proposta d’aprovació, si escau, de les bases, barem i convocatòria, del Premi del Consell Social a 
l’Excel·lència Docent Universitària, corresponent al curs 2015/2016.

4. Proposta d’informe favorable, si escau, sobre la modificació del pla d’estudis del màster universitari 
en Igualtat i Gènere en l’àmbit Públic i Privat.

5. Torn obert de paraules.

El dia 14 de novembre de 2016, en sessió núm. 55, es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’orde del dia que es relaciona, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 54, celebrada el 30 de juny de 2016.

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

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions del pla d’estudis del màster universitari 
en Intervenció i Mediació Familiar.

4. Proposta d’autorització, si escau, de la implantació del programa de doctorat en Disseny, Gestió i 
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Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social i de la seua memòria de verificació. (disponible 
en http://www.uji.es/estudis/eees/titols/doctorats/).

5. Torn obert de paraules. 

 

El dia 19 de desembre de 2016, en sessió núm. 56 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes 
Universitaris per a tractar l’ordre del dia que es relaciona, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 55, celebrada el 14 de novembre 
de 2016.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de les modificacions del pla d’estudis del grau en Infermeria.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la memòria de verificació del programa de doctorat en 
Ciències Biomèdiques i Salut. (Documentació electrònica: http://www.uji.es/estudis/eees/titols/
doctorats/).

4. Torn obert de paraules.
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Representants designats pel Consell Social
• consell valencià d’universitats

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

• consell valencià de l’eMprenedor

 Sr. José Luis Breva Ferrer   President

• consell de govern

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

• coMissió de perManència

Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària

• coMissió de control del  pla de pensions

Sra. María José Sanmartí Pastor   Consellera

• Consell Assessor d’Inserció Professional 
Sr. Carlos Cabrera Ahís    Vicepresident

• Mesa negociadora

Sr. Rafael Montero Cuesta   Conseller

• coMissió executiva de la fundació general de la universitat JauMe i, fundació de la coMunitat valenciana

Sr. José Luis Breva Ferrer   President
Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària

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

Sr. José Luis Breva Ferrer   President
Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària
Sr. Ernesto Tarragón Albella   Vicepresident

• Mesa de contractació

Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària

El president, els vicepresidents, vocals representants d’interessos socials i representants acadèmics 
del Consell Social, durant l’exercici 2016, 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 Auditoria de Compliment, Auditoria Operativa i Auditoria Pública corresponent 
a l’exercici 2015, efectuada per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb 
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 2015 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni, i de la situació financera de la Universitat al 31 de desembre de 2015, 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 que la Comissió Econòmica ha 
acordat, per unanimitat, proposar al Ple que en prenga coneixement.

El Ple del Consell Social en sessió núm. 79, celebrada el dia 14 de novembre de 2016, per unanimitat, 
va acordar donar-se per assabentat de l’informe d’auditoria de Comptes Anuals de l’exercici 2015, 
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 2015

El dia 26 de febrer de 2016 es va celebrar la Festa del XXV aniversari de creació de la Universitat Jaume 
I. En aquest acte oficial es va procedir a l’entrega, per part del president del Consell Social, Sr. José Luis 
Breva, dels Premis del Consell Social: VII Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, VIII Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil, i XVII Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora.

L’acte va estar presidit pel rector, Sr. Vicent Climent; el president de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo 
Puig; el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; el rector de la Universitat de València, Sr. Esteban 
Morcillo; el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Sr. J. Antoni Ferrer; el rector de la Universitat Politèc-
nica de València, Sr. Francisco Mora; el rector Honorari de la Universitat Jaume I, Sr. Francesc Michavila; 
el rector de la Universitat d’Alacant, Sr. Manuel Palomar; el secretari general de la Universitat Jaume I, Sr. 
José Luis Blasco; i el rector de la Universitat Miguel Hernández, Sr. Jesús Tadeo.

Imatge de la Mesa Presidencial

Sr. José Muñoz, secretari del Consell Social, donant lectura a les actes de concessió dels premis
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El rector va cedir la paraula al secretari del Jurat dels Premis del Consell Social, Sr. José Muñoz Castillo, 
que va procedir a llegir a la resolució del president del Consell Social del VIII Premi a l’Excel·lència Docent 
Universitària, i es va procedir a l’entrega dels premis a:

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

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

-Sra. Andrea Planchadell Gargallo, professora titular d’universitat del Departament de Dret Públic, de 
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Les professores Sra. Irene Comins, Sra. Andrea Planchadell i el professor Sr. Sergio Barrachina, davant la taula presidencial, 
després d’haver rebut el Premi a l’Excel·lència Docent Universitària

La Sra. Irene Comins agraint la concessió del Premi en nom propi i en el de la Sra. Andrea Planchadell i el Sr. Sergio Barrachina
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A continuació, el secretari del Jurat va llegir l’acta de la concessió del Premi a la Iniciativa Emprenedora 
Estudiantil, que ha recaigut en aquesta VIII edició, en el Sr. 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, 
desenvolupant 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.

Finalment, el Sr. José Muñoz, va donar lectura de l’acta de concessió del XVII Premi d’Investigació –Trajectòria 
Investigadora– que va recaure en la doctora Sra. Rosa Llusar Barelles, catedràtica d’universitat del Departa-
ment de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats.

La doctora Llusar ha desenvolupat la seua extensa trajectòria investigadora en la Química de Clústers 
Metàl·lics, amb especial èmfasi en les seues propietats fisicoquímiques amb vista al desenvolupament de nous 
materials moleculars multifuncionals amb aplicacions d’interès tecnològic en catàlisi, electrònica molecular i 
medicina.

PremiS del conSell Social

El president del Consell Social entregant el diploma al Sr. José Jesús Domínguez

La Dra. Rosa Llusar rep el diploma de mans del president del Consell Social
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La Sra. Andrea Planchadell, la Sra.Rosa Llusar, el Sr. José Luis Breva, la Sra. Irene Comins i el Sr. Sergio Barrachina
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CONVOCATORIA PREMIS 2016
Aprovada en sessió núm. 68 del Ple del Consell Social, celebrada el 30 de juny de 2016:

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 XVIII 
edició del “Premi d’Investigació Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló a la Trajectòria Investigadora”

Les bases d’aquest Premi són les següents:
1. El premi es dirigeix a reconèixer la trajectòria científica en 

matèria d’investigació d’un professor o professora, d’un grup 
d’investigació o d’un institut d’investigació de la Universitat 
Jaume I, 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 
finalització del termini d’admissió de candidatures.

5. El termini d’admissió de candidatures quedarà tancat el dia 18 de novembre de 2016 a les 12 h, i es 
presentaran en la Seu del Consell Social, siti 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.

8. El Jurat podrà demanar l’opinió d’assessors, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de selecció 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 perjuí d’allò que s’ha establit per la legislació vigent.



Premi a la iniciativa emPrenedora estudiantil

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la iniciativa empre-
sarial i l’esperit emprenedor dels seus estudiants, acorda convocar la IX edició del “Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil”.

Les bases d’aquest Premi són les següents:
1. El Premi es dirigeix a tots els alumnes de la Universitat 

Jaume I que estiguen cursant estudis de llicenciatura, 
grau, màsters oficials i doctorat, o els hagen finalitzat en 
els cinc últims cursos acadèmics, i que hagen materialitzat 
un projecte de caràcter empresarial. La candidatura podrà 
ser individual o col·lectiva.

2. El Premi es dota amb sis mil euros, diploma de reconeixement 
i la vinculació, voluntària, gratuïta al Parc Científic, Tecnològic 
i Empresarial de l’UJI (ESPAITEC) com a empresa virtual per 
sis mesos de duració, valorada en cinc-cents euros. En el 
cas que l’empresa premiada ja estiga vinculada a ESPAITEC, 
l’import de la vinculació virtual, valorat en cinc-cents euros, 
serà canviat per la prestació de serveis per a la consolidació 
i acceleració empresarial durant els tres mesos pròxims a 
l’obtenció del Premi.

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 hauran d’estar en situació d’aplicació efectiva, acreditant que l’empresa 
està constituïda, formalitzada i en funcionament el dia de la data de finalització 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.

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

· 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.

38 PremiS del conSell Social
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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.), haurà de ressenyar-se exactament quina és la participació de les 
candidatures de l’alumnat o persones titulades.

6. La sol·licitud i memòria, per duplicat, es presentaran en la Secretaria del Consell Social, situada en la 
Seu del Consell Social, siti en l’edifici del Consell Social i Postgrau, Campus del Riu Sec. La sol·licitud 
inclourà les dades i contingut que especifica la guia. El termini de presentació finalitzarà a les 12 hores 
del dia 18 de novembre de 2016.

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. 

9. 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.

    El Jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes Bases i de declarar desert el Premi. El seu veredicte 
serà inapel·lable, sense perjuí d’allò que s’ha establit per la legislació vigent.

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

PremiS del conSell Social
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Premi a l’excel·lència docent universitària

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el 
propòsit de fomentar la qualitat de l’ensenyança acorda convocar 
la VIII edició del “Premi a l’Excel·lència Docent Universitària”.

Les bases d’aquest Premi són les següents:

I. DESTINATARIS:
Professors universitaris, siga quina siga la seua categoria i amb 

una antiguitat de com a mínim cinc cursos d’activitat docent, que 
compten amb una relació estable amb la Universitat Jaume I de 
Castelló siga funcionarial, laboral o administrativa.

II. CRITERIS DE VALORACIÓ
S’estableix com a requisit haver obtingut en el curs 2015/16 

la categoria d’excel·lent en l’avaluació de l’activitat docent, amb 
un mínim de 35 punts en la suma dels indicadors del programa 
Docentia corresponents a la valoració de l’alumnat (equivalents 
a una qualificació de 4,5 punts en l’enquesta d’avaluació docent). 
Així mateix, és requisit haver obtingut una valoració mitjana dels 
estudiants mínima de 30 punts (equivalents a una qualificació 
de 4,0 punts en l’enquesta d’avaluació docent) en els últims cinc 
cursos.

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

a) Avaluació de l’activitat docent del professorat.
b) Productivitat de caràcter docent: llibres, capítols de   

llibres, articles i ponències.
c) Impartició de docència en llengua anglesa, incloent-hi la docència en universitats estrangeres.
d) Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la docència.
e) Participació en cursos de formació docent.
f) Direcció i participació en projectes de millora educativa.
g) Altres mèrits objectius i evidències que acrediten qualitat i excel·lència docent en la universitat.

Els criteris de valoració a), b), e), f) i g) vindran referits als últims cinc cursos acadèmics, en tant que la 
resta de criteris ho seran en el curs acadèmic 2015/2016 exclusivament.

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.

III. CANDIDATURES
Els interessats hauran de presentar la seua candidatura, mitjançant instància presentada en la Seu del 

Consell Social, siti en l’edifici del Consell Social i Postgrau, abans de les 12 h del dia 18 de novembre de 
2016.

Així mateix, també poden proposar candidatures als premis:
El vicerector competent en matèria de professorat, mitjançant proposta.
El Jurat, que està facultat per a designar els candidats que constituïsquen un exemple o referència en 

la labor docent universitària.
Les candidatures hauran de ser individuals, sense que procedisca la presentació de candidatures 

col·lectives.
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No podran presentar-se ni proposar-se candidats que hagen obtingut aquest guardó en edicions an-
teriors.

IV. PREMIS
Es convoquen quatre premis, corresponents al curs Acadèmic 2015/16, 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. En el 
cas que no hi haja candidats per part d’algun dels centres, el Jurat de selecció podrà concedir més d’un 
premi al professorat d’un mateix centre.

Cada Premi es dota amb dos mil 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 Cas-

telló; 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 

proposar al president del Consell Social declarar deserts els premis convocats.
c) El Jurat, després de l’estudi i comprovació de les sol·licituds proposades, baremarà els candidats i 

remetrà al Consell Social de la Universitat Jaume I la certificació en què conste els criteris i la baremació 
realitzada, acompanyant la proposta de concessió dels premis.

En les Actes del Jurat es deixarà constància d’un breu currículum de cada una de les persones propo-
sades 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 perjuí de fer-la 

pública pels mitjans que considere oportuns.
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RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2016
El dia 28 de novembre es reuneixen els jurats dels Premis del Consell Social, en les seues tres modali-

tats: XVIII Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I “Trajectòria Investigadora”; IX Premi a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil; i VIII a l’Excel·lència Docent Universitària

Premi d’Investigació  “Trajectòria Investigadora”
Amb la deliberació prèvia, anàlisi i valoració, de les candidatures presentades, el jurat, per unanimitat, 

d’acord amb les bases que regeixen aquest XVIII Premi d’Investigació - Trajectòria Investigadora, acorda:
“Concedir el XVIII Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat 

Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, al Sr. Santiago Vicente Luis Lafuente, catedràtic 
d’universitat del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I de Castelló, 
pels mèrits i reconeixements acreditats.

El Dr. Sr. Santiago Vicente Luis Lafuente és un investigador de referència internacional en la química 
orgànica i, més concretament, en el camp de la química supramolecular, branca de la química que es-
tudia les interaccions entre molècules amb les consegüents implicacions en camps tan diversos com la 
nanotecnologia, la biologia o la biomedicina i en el camp de la química sostenible dirigida cap al disseny 
de productes i processos químics industrials més segurs i respectuosos amb el medi ambient.”

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil
Amb la deliberació prèvia i anàlisi de les propostes presentades, el jurat, per unanimitat, d’acord amb 

les bases que regeixen aquest IX Premi del Consell Social acorda:
Concedir el IX Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb sis mil euros i 

diploma, al Sr. Benjamín Garcés Saura, màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Jaume I, 
de la companyia PAYNOPAIN Solutions, S.L. empresa de base tecnològica especialitzada en el desenvolu-
pament d’aplicacions dirigides a crear mitjans de pagament sense diners físics. A més, desplega  projectes 
en àrees diverses com ara cobrament de serveis en línia i fora de línia, el processament de pagaments, el 
control i explotació d’esdeveniments i concerts, tractament de dades, desenrotllament de plataformes per 
a donar servei a comerços i clients, accés a transport públic o emissió de targetes.

Premi a l’Excel·lència Docent Universitària
El jurat de selecció, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016, amb la deliberació prèvia, 

anàlisi i baremació de les candidatures, d’acord amb les bases que regeixen aquesta VIII Edició dels Premis 
a l’Excel·lència Docent Universitària va acordar, per unanimitat, formular les propostes corresponents.

En virtut del que disposa l’article 4x) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes i, d’acord amb  les referides propostes, el President del Consell Social,

RESOL: 
Concedir els Premis a l’Excel·lència Docent Universitària, curs 2015/2016, dotats amb 2.000 € cada 

un i diploma de reconeixement, als professors següents:
- Sr. Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, professor contractat doctor del Departament d’Enginyeria 

Mecànica i Construcció, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

- Sra. Cristina González Oñate, professora contractada doctora del Departament de Ciències de la 
Comunicació, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

- Sr. Diego Monferrer Tirado, professor contractat doctor del Departament d’Administració d’Empreses 
i Màrqueting, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

- Sra. Elena Villa Martin, professora contractada doctora del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia, de la Facultat de Ciències de la Salut.
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El 18 de gener, el president, Sr. José Luis Breva, va assistir al desdejuni informatiu, que es va celebrar en 
l’Hotel Astoria Palace de València, en el qual la ponent va ser Sra. Amparo Marco, alcaldessa de Castelló, 
presentada pel Sr. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana.

El divendres 22 de gener, el Sr. Breva va assistir a la inauguració de l’exposició Wences Rambla/Amat 
Bellés, 2-itineraris-2. 45 anys. 1971-2016, en la qual es mostra una recopilació d’alguns dels treballs d’aquests 
dos artistes, quan es compleixen 45 anys de la seua exposició conjunta 2 Plástica Experimental 2, en el 
Círculo Mercantil de Castelló de la Plana.

El 27 de gener, el president va assistir a la presentació de l’informe “La Contribució Socioeconòmica de 
les Universitats Públiques Valencianes. Tercer informe del SUPV”, que va tenir lloc en el Centre Cultural 
de la Fundació Bancaixa de València, i va ser presentat pels cinc rectors, pel president de la Generalitat, 
Sr. Ximo Puig, i pel conseller d’Educació, Sr. Vicent Marzà. 

L’1 de febrer el Sr. José Luis Breva va assistir a la visita d’iniciació de les obres per a completar la fase 1 
(mòduls MD0 i MD1) de la Facultat de Ciències de la Salut, que va comptar amb la presència del conseller 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Sr. Vicent Marzá.

El mateix dia 1, de vesprada, va assistir a la presentació del llibre Mestres de la impremta. El moviment 
Freinet. València (1931-1939), d’Alfred Ramos, en la presentació del qual va participar el Sr. Vicent Marzá, 
conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El 6 de febrer, el president va assistir a la presa de possessió del coronel, Il·lm. Sr. Miguel Fresneda 
López, com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló.

El 15 de febrer, el Sr. Breva va assistir al desdejuni informatiu organitzat pel Fòrum Europa Tribuna 
Mediterrània, en el qual va participar com a ponent el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
Sr. Vicent Marzá.

aSSiStència a acteS

Autoritats que van assistir a la visita d’iniciació de les obres
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El 25 de febrer, el president del Consell Social va assistir a la inauguració de la galeria fotogràfica de 
doctors i doctores Honoris Causa, Medalles i Rectors de la Universitat Jaume I, en el Paranimf de la Uni-
versitat Jaume I.

En finalitzar aquesta inauguració, en el mateix Paranimf, es va oferir un concert extraordinari de Raimon, 
al qual també va assistir.

El 26 de febrer es va celebrar l’acte acadèmic amb motiu de la celebració del XXV aniversari de creació 
de la Universitat Jaume I.

Van formar la mesa presidencial el rector, Sr. Vicent Climent; el president de la Generalitat Valenciana, 
Sr. Ximo Puig; el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; el rector de la Universitat de València, 

aSSiStència a acteS

Actuació de Raimon durant el seu concert extraordinari en el Paranimf de l’UJI

Intervenció del rector durant la inauguració de la galeria fotogràfica
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Sr. Esteban Morcillo; el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Sr. J. Antoni Ferrer; el rector de la Universi-
tat Politècnica de València, Sr. Francisco Mora; el rector honorari de la Universitat Jaume I, Sr. Francesc 
Michavila; el rector de la Universitat d’Alacant, Sr. Manuel Palomar; el secretari general de la Universitat 
Jaume I, Sr. José Luis Blasco; i el rector de la Universitat Miguel Hernández, Sr. Jesús Tadeo.

En aquest acte es van entregar els premis extraordinaris en els estudis de grau 2014/2015, així com els 
premis concedits pel Consell Social, corresponents al 2015.

Finalment, es va fer entrega de la Medalla de la Universitat Jaume I a l’Excma. Diputació Provincial, 
rebuda pel president de la mateixa, Sr. Javier Moliner; a l’Excm. Ajuntament de Castelló, rebuda per 
l’alcaldessa, Sra. Amparo Marco; i al cantant Ramon Pelegero Sanchis “Raimon”, que van agrair la distinció 
que se’ls havia atorgat.

Intervenció del rector durant la celebració de l’acte acadèmic oficial

El Sr. Javier Moliner, la Sra. Amparo Marco i el Sr. Ramon Pelegero “Raimon”, després de rebre la Medalla de l’UJI
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El 27 de febrer el Sr. José Luis Breva va assistir a l’acte del Dia Oficial de la Província de Castelló, que 
es va celebrar en l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.

El 8 de març el president va assistir a una jornada de treball amb el Tribunal de Comptes, que es va 
celebrar en la Universitat d’Oviedo.

El 10 de març, a l’Hotel Mindoro de Castelló i dins del cicle Comparteix, va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició MORE GEOMÉTRICO, dedicada a Sr. Wences Rambla. Acte que va comptar amb l’assistència 
de Sr. José Luis Breva.

El dia 29 de març es va reunir el Patronat i Consell General de Socis de la Fundació d’Estudis Borsaris 
i Financers presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig. A l’acte van 
assistir representants del teixit socioeconòmic valencià, i es va destacar la importància de les empreses 
de la Comunitat Valenciana com a element clau per a la recuperació econòmica. A l’acte van assistir el 
rector de la Universitat Jaume I, Sr. Vicent Climent, i el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva.

En aquest acte, el president honorífic d’aquest Consell Social, Sr. Rafael Benavent, va rebre una distinció 
de mans del Molt Honorable President de la Generalitat, en agraïment per l’excel·lent labor realitzada 
com a president del Consell General de Socis de la Fundació. El Sr. Puig es va referir al Sr. Benavent com 
un “gran valencià, emprenedor quan ni existia aquesta paraula”. 

El Sr. Benavent va estar acompanyat per familiars i amics, entre els quals s’inclou, que també estava 
present, el rector d’aquesta Universitat.

El dia 8 d’abril el Sr. José Luis Breva va assistir a l’acte d’entrega dels I Premis Far de PortCastelló, que 
va estar presidit pel president de la Generalitat, Sr. Ximo Puig, i l’objectiu del qual és reconèixer el treball 
realitzat per persones o empreses relacionades amb el recinte portuari i reforçar  el sentit de pertinença 
a la Comunitat Portuària.

aSSiStència a acteS

Autoritats i assistents a l’acte
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El dia 11 d’abril el president va assistir al cicle “Avui desdejunem amb…”, en el Casino Antic de Castelló, 
en el qual va participar l’Honorable Sr. Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana, presentat per l’Il·lm. Sr. Enric  Nomdedeu, vicealcalde de l’Ajuntament de Castelló.  

El dia 18 d’abril va participar en l’Hotel Astoria Palace de València, en el desdejuni informatiu de Nova 
Economia Fòrum, el ponent del qual va ser Sr. Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de la Generalitat Valenciana.

El dia 20 d’abril, en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques 
i Econòmiques, va tenir lloc la Inauguració de les Jornades “25 anys UJI 
emprenent. Caminant cap al futur amb la nostra experiència”.

La ponència Inaugural va ser a càrrec del rector honorari de la Universitat 
Jaume I, Sr. Francesc Michavila, i va ser presentat pel rector, Sr. Vicent Climent.
Sr. José Luis Breva va assistir a aquest acte i va formar part de la taula presidencial.

 

El mateix dia 20 es va celebrar, en la sala d’actes de l’Edifici de Postgrau i Consell Social,   l’acte 
d’inauguració del XIX Congrés Internacional de Turisme Universitat Empresa, organitzat per la Universitat 
Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, i patrocinat per la Diputació Provincial de Castelló i 
l’Agència Valenciana de Turisme.

Sr. Francesc Michavila

Inauguració del XIX Congrés de Turisme
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L’acte va ser presidit pel rector, Sr. Vicent Climent, el president de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, 
Sr. Rafael Benavent; l’alcaldessa de Castelló, Sra. Amparo Marco; el president de la Diputació de Castelló, Sr. 
Javier Moliner; el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de Turisme, Sr. Francesc Colomer; el president 
del Consell Social, Sr. José Luis Breva; i el director del Congrés, Sr. Diego López.

El dia 21 d’abril, dins de les Jornades “25 anys UJI emprenent. Caminant cap al futur amb la nostra 
experiència”, es va celebrar una taula redona “Passos cap a una universitat emprenedora: de les muses 
al teatre”, en què van participar: Sr. José L. Breva, president del Consell Social de l’UJI; Sr. Rafael Climent, 
conseller d’Economia, Sostenibilitat, Sectors Productius, Comerç i Treball; Sr. Juan Juliá, president de la 
Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación; Sr. Federico Gutiérrez-Solana, director del Centro Inter-
nacional Santander Emprendimiento (CISE); i la Sra. Amparo Marco, alcaldessa de Castelló de la Plana. 
Va actuar com a moderador el Sr. José Luis Valencia, director d’El Periódico Mediterráneo.

El dia 25 d’abril, en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, va tenir lloc l’acte d’entrega 
de certificats de la XVII promoció d’enginyers industrials i la del I Màster Universitari en Enginyeria Indus-
trial, formant la mesa presidencial: el rector, Sr. Vicent Climent; el director de l’ESTCE, Sr. Joaquín Gual; 
el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; el president del Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors 
Industrials de Castelló, Sr. Javier Rodríguez; el coordinador del màster en Enginyeria Industrial, Sr. Ramon 
Cabello; i la directora de la titulació d’Enginyeria Industrial, Sra. Ana Piquer.

Mesa presidencial de l’acte
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El passat dia 27 d’abril, en la sala d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, es va celebrar l’acte de nomenament del professor Sr. Salvador Cabedo Manuel com a 
director honorífic de la Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I.

Va presidir l’acte el rector, Sr. Vicent Climent, amb el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, i 
la vicerectora d’Estudis, Sra. Isabel García.

La  Sra. Adela Cortina Orts, doctora honoris causa de la Universitat Jaume I va impartir una interessant 
conferència amb el títol “El valor de les humanitats en la formació”.

En finalitzar van intervenir la Sra. Pilar Escuder Mollón, coordinadora, i la Sra. Elsa Baeza, directora, 
respectivament, de la Universitat per a Majors.

Després de llegir l’acta de concessió, la Sra. Isabel García, vicerectora d’Estudis, el rector va fer entrega 
del Diploma al Prof. Salvador Cabedo.

Finalment, va prendre la paraula el director honorífic de la Universitat per a Majors, per a agrair la 
concessió d’aquest nomenament.

aSSiStència a acteS

Instantània durant l’entrega de certificats

Moment de la intervenció de Sr. Salvador Cabedo, director honorífic de la Universitat per a Majors 
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El dia 12 de maig, en l’Aula Magna de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la 
Universitat Jaume I, es va celebrar l’acte d’entrega de diplomes acreditatius de la concessió dels Premis i 
Ajudes de Mobilitat, finançats pel Banco Santander, dirigits al personal docent i investigador, d’administració 
i serveis, i alumnat de la Universitat Jaume I.

L’acte, presidit pel rector, Sr. Vicent Climent i el director de Relacions Institucionals de Santander Uni-
versidades, Sr. Alfredo Albaizar, van estar acompanyats en la mesa presidencial pel president del Consell 
Social, Sr. José Luis Breva, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Francisco López; la vi-
cerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Sra. Immaculada Fortanet, i la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Sra. Pilar García.

El mateix dia 12 de maig, el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, va assistir a l’acte de cele-
bració del 25 Aniversari de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, que va tenir lloc en la Seu de 
la Fundació Universitat-Empresa (Adeit) de València, i va comptar amb la presència del Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig.

El dia 16 de maig, en el programa “Ambaixa-
dors i ambaixadores de la Universitat Jaume 
I”, que enguany compleix el seu quart any de 
funcionament i l’objectiu del qual és la promo-
ció de la Universitat, tant en l’àmbit nacional 
com internacional, l’UJI va fer entrega dels di-
plomes als ambaixadors i ambaixadores de la 
Universitat Jaume I, que ascendeixen ja a 230 
ambaixadors internacionals i 70 nacionals.

En aquest mateix acte, l’UJI va distingir el 
catedràtic Juan Bautista Carda Castelló com 
a ambaixador honorífic, destacant el rector la 
confiança del professor Carda en la Universitat 
de Castelló “una confiança que ha sabut trans-

Els components de la mesa presidencial amb els Premiats 

El Dr. Juan Bautista Carda després d’haver-li imposat el Rector la 
insígnia d’ambaixador honorífic
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formar en disponibilitat, sentit institucional, esforç i bonhomia”, destacant la seua excel·lent trajectòria 
acadèmica i humanitat del Dr. Carda, que “ha estat sempre per la universitat i ha sabut identificar oportu-
nitats i col·laboracions, així com projectar una imatge positiva de la Institució”.  

El dia 20 de maig, en la sala d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques de la Universitat Jaume I, va tenir lloc l’acte d’entrega dels 32 Premis de les Olimpíades Acadèmiques 
en la fase local, de nou modalitats: Matemàtica, Física, Química, Biologia, Economia, Humanitats, Història 
i Patrimoni, Valencià i, per primera vegada, en la nova Olimpíada d’Agroalimentària i del Medi Natural.

L’acte va comptar amb la presència del rector, Sr. Vicent Climent; el president del Consell Social, Sr. José 
Luis Breva, la vicerectora d’Estudis, Ocupació i Innovació Educativa, Sra. Pilar García; el regidor d’Educació 
de l’Ajuntament de Castelló, Sr. Enric Porcar; el director de zona de Castelló del Banc de Sabadell, Sr. Marco 
Navarro; la delegada de Castelló del Col·legi Oficial d’Enginyers i Tècnics Agrícoles de València i Castelló, 
Sra. María Teresa Pilán; i el tècnic de Recursos Humans de l’empresa Torrecid, Sr. José Enrique Clar.

També el dia 20 de maig, en l’Hotel Luz de Castelló, es va celebrar un dinar-homenatge al Dr. Sr. José 
Muñoz Castillo en reconeixement a la seua magnífica labor com a secretari del Consell Social de la Uni-
versitat Jaume I, durant els últims dotze anys.

Al dit acte van assistir, a més de familiars, companys, i amics, el president d’honor del Consell So-
cial, Sr. Rafael Benavent, qui va depositar la seua confiança en ell perquè fóra nomenat secretari del 
Consell Social, mitjançant l’Orde de 17 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esport, així com l’actual president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, que li va ratificar la seua 
confiança després del seu nomenament com a president mitjançant Decret 77/2013, de 21 de juny 
del Consell, i l’actual rector de l’UJI Sr. Vicent Climent.

Van prendre la paraula per a mostrar-li el seu agraïment i admiració dos dels seus fills, José Miguel 
(amb un vídeo des de Dubai, on resideix amb la seua família) i David, personalment. 

També el secretari del Consell Social de la Universitat de València, Sr. Vicente Boquera, tant en nom 
propi com en el dels seus companys secretaris dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles, 
va agrair les aportacions del Sr. Muñoz, tant de caràcter individual com a secretari del Consell Social 
de la Universitat Jaume I, com en la seua etapa de secretari de la Coordinadora de Secretaris dels 
Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, per la seua vàlua professional i personal.

Tant el Sr. Benavent, com el Sr. Breva i el Sr. Climent van tenir càlides paraules amb el Sr. Muñoz pel 
seu bon fer en el desenrotllament de les seues funcions, així com per la seua gran qualitat humana, i 
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Guanyadors de les Olimpíades amb les autoritats que van assistir a l’acte



li van fer entrega d’una placa en reconeixement a la seua magnífica labor com a secretari del Consell 
Social.

El dia 26 de maig, el rector de la Universitat Jaume I, Sr. Vicent Climent i el president del Consell Social, 
Sr. José Luis Breva, van formar part de la mesa presidencial de l’acte d’entrega dels Premis Ernest Breva a 
l’Excel·lència Acadèmica, que va tenir lloc en la sala d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

52 aSSiStència a acteS

El Sr. Vicent Climent, el Sr. José Luis Breva, i el Sr. Rafael Benavent, fent-li entrega de la placa al Sr. José Muñoz

Autoritats amb els estudiants que han rebut el Premi Ernest Breva



53aSSiStència a acteS

Presidents i secretaris participants en les Jornades

El mateix dia 26 de maig, de vesprada, el Sr. José Luis Breva va assistir a la reunió del Jurat Oficial del 
Certamen “Empresa de l’any” del diari Mediterráneo, a la qual va seguir un sopar i es va comptar amb la 
presència del president de la Generalitat, Sr. Ximo Puig. També va assistir el conseller d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport, Sr. Vicent Marzá.

El dia 30 de maig, i continuant la seua activitat el cicle Avui desdejunem amb… el Reial Casino Antic 
de Castelló va comptar amb la presència de l’Honorable Sra. Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives del Govern Valencià. A aquest desdejuni 
va assistir el Sr. José Luis Breva.

El dia 1 de juny, en l’Excma. Diputació de Castelló es va celebrar l’acte d’entrega del premi Il·lustre 
Col·legi Oficial de Metges de Castelló – Excma. Diputació Provincial, Dr. Boldo, a què va assistir el presi-
dent del Consell Social, Sr. José Luis Breva.

El dia 7 de juny, el president, Sr. Breva, va assistir en l’Hotel Astoria Palace de València, al desdejuni infor-
matiu de Nova Economia Fòrum, en el qual la ponent va ser la Sra. Elena Cebrián, consellera d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, presentada per la 
Sra. Mónica Oltra, vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

Els dies 8, 9 i 10 de juny, el Sr. José Luis Breva va participar en les Jornades de Presidents i Secretaris 
de les Universitats Espanyoles, que es van celebrar a la Universitat d’Alacant.

El tema central va versar sobre les funcions que són pròpies dels consells socials, com a òrgans de 
participació de la societat en el govern de les universitats, i es va aprofundir en les competències més re-
llevants dels consells socials, tant en el terreny econòmic, com en el desenvolupament institucional de les 



universitats, la definició de la seua oferta acadèmica i el foment de les seues relacions amb el seu entorn 
social i professional.

Els dies 6, 7 i 8 de juliol, el Sr. José Luis Breva va assistir al Curs d’Estiu que, organitzat per la Càtedra 
INCREA, va tenir lloc en l’Hotel Termes Marines “El Palasiet” a Benicàssim, amb el títol “Els mals de l’Europa 
social. Buscant solucions”.

El curs va ser inaugurat pel rector, Sr. Vicent Climent; el president de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo 
Puig; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Benicàssim, Sr. Javier Alonso; i el rector honorari de la Uni-
versitat Jaume I, Sr. Francesc Michavila.

    
                    

El president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, va clausurar el curs amb el Sr. Vicent Climent i el 
Sr. Francesc Michavila.

54 aSSiStència a acteS

Autoritats que van participar en la inauguració

El Sr. José Luis Breva, el Sr. Vicent Climent i el Sr. Francesc Michavila durant la clausura del curs

Assistents a la primera jornada del curs
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El dia 6 de setembre la Generalitat va homenatjar les persones que van participar en la creació i posada 
en marxa de la Universitat Jaume I de Castelló, amb motiu del XXV Aniversari de la seua creació.

A l’acte van assistir: l’expresident de la Generalitat, Sr. Joan Lerma, davall el mandat del qual es va aprovar 
la posada en marxa de l’UJI, així com l’actual president, el Molt Honorable Sr. Ximo Puig; l’alcaldessa de 
Castelló, Sra. Amparo Marco; els cinc rectors que ha tingut la Universitat Jaume I, el primer dels quals va 
ser Sr. Francesc Michavila, a qui van seguir el Sr. Celestino Suárez, el Sr. Fernando Romero, el Sr. Francisco 
Toledo, i l’actual, el Sr. Vicent Climent; l’actual president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, i el president 
d’honor del Consell Social, Sr. Rafael Benavent, entre altres personalitats.

Amb aquest motiu, en la Casa dels Caragols, es va inaugurar l’exposició “25 anys d’Universitat Jaume I 
a través dels seus cartells”, que arreplega els 25 cartells d’obertura de curs realitzats per l’artista de la Pobla 
Tornesa i dissenyador del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, Amat Bellés.

Aprofitant aquest acte de la Generalitat, el rector Sr. Vicent Climent, junt amb els anteriors rectors van 
fer entrega d’un quadre realitzat mateix artista Amat Bellés, a qui va ser president de la Generalitat quan 
es va aprovar la Llei de creació de la Universitat Jaume I, al febrer de 1991, Sr. Joan Lerma.

El dia 20 de setembre el president del Consell Social, va assistir a la Gala de Clausura de la XXII Assem-
blea del Grup Compostel·la d’Universitats, que es va reunir els dies 19 i 20 de setembre a la Universitat 
Jaume I.

Aquest acte, emmarcat en el XXV aniversari de la Universitat, té una gran importància perquè el Grup 
Compostel·la d’Universitats és una associació de 21 universitats i 8 organismes associats de 26 països di-
ferents de tot el món, i la Universitat Jaume I forma part activa d’aquest grup d’universitats des de la seua 
fundació en 1993, sempre en la seua Comissió Executiva, i des del 2014 ocupa la Vicepresidència del Grup 
la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Sra. Inmaculada Fortanet.

Autoritats assistents a l’acte
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Durant la clausura de la XXII Assemblea Ge-
neral se li va entregar la Petxina de Marbre del 
Grup Compostel·la d’Universitats al Rector de 
l’UJI, Sr. Vicent Climent, en el 25 aniversari de 
la Universitat.

L’acte que va tancar la Gala va ser l’entrega 
del Premi Internacional XX Grup Compostela-
Xunta de Galícia 2016 a CIRCOM Regional.

El dia 22 de setembre el rector de la Universitat Jaume I, Sr. Vicent Climent, va presentar el Rellotge 
Sol Equatorial-Polar que, amb motiu del XXV Aniversari de l’UJI, s’ha instal·lat en l’Àgora. El rector va estar 
acompanyat pels seus dissenyadors, Sr. Joan Olivares i Sr. Rafael Amorós, el catedràtic de Filologia Llatina, 
Sr. Jesús Bermúdez i el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva.

El dissenyador Sr. Joan Olivares va explicar que en el disseny del rellotge s’han tingut en compte ele-
ments de la història de la ciència anteriors a Copèrnic, com els dos semicercles que fan referència a les 
esferes celestes, la Terra representada en el ferro oxidat, o la informació horària i el calendari simbolitzats 
en l’acer inoxidable. El dissenyador Sr. Rafael Amorós va afegir que s’ha procurat fer un rellotge del segle 
XXI. El professor Dr. Jesús Bermúdez va explicar que la cita plasmada en el rellotge, fa referència al pas 
del temps, en aquest cas sobre “La brevetat de la vida” del filòsof Sèneca.

El rector rebent la Petxina de Marbre

Autoritats i dissenyadors del rellotge solar, en la presentació d’aquest
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El mateix dia 22, de vesprada, el Sr. Breva va assistir a la inauguració de l’exposició Equipo Crónica, que 
va tenir lloc en el Centre Cultural Bancaixa a València.

El dia 23 de setembre, en el Paranimf de la Universitat Jaume I, es va celebrar el solemne acte acadèmic 
d’obertura de curs de les universitats valencianes 2016/2017, presidit pel Molt Honorable President de la 
Generalitat, Sr. Ximo Puig, el qual va inaugurar oficialment el curs acadèmic.

La Mesa Presidencial va estar composta pel president de la Generalitat, Sr. Ximo Puig; el rector, Sr. 
Vicent Climent; l’alcaldessa de Castelló, Sra. Amparo Marco; el president del Consell Social, Sr. José Luis 
Breva; el rector de la Universitat de València, Sr. Esteban Morcillo; el rector de la Universitat Politècnica de 
València, Sr. Francisco Mora; el rector honorari de l’UJI, Sr. Francesc Michavila; el rector de la Universitat 
d’Alacant, Sr. Manuel Palomar; el rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i el secretari general de 
l’UJI, Sr. José Luis Blasco.

També van assistir la rectora de la Universitat Cardenal Herrera – CEU, Sra. Rosa Visiedo; el rector 
en funcions de la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir, Sr. Ricardo García; i el rector de la Universitat 
Internacional Valenciana, Sr. Javier Viciano.

La lliçó inaugural va ser impartida pel cate-
dràtic d’universitat d’Història Antiga, Dr. Juan 
José Ferrer Maestro, amb el títol “El naixement 
de la cultura urbana: religió i poder, progrés i 
desigualtat”.

En aquest mateix acte es van entregar els 
premis extraordinaris de doctorat.

El dia 27 de setembre el President del Con-
sell Social, Sr. José Luis Breva, va assistir a Valèn-
cia a la JORNADA Ivie-Fedea “Propostes per a 
un nou sistema de finançament de les comuni-
tats autònomes”.

El dia 3 d’octubre en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló es van celebrar els actes commemo-
ratius del “Dia de la Policia”, al qual va assistir el president del Consell Social.

Mesa presidencial de l'acte

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

El dia 12 d’octubre, el president del Consell Social va assistir a l’acte institucional de la Festivitat de la 
Santíssima Mare de Déu del Pilar, que es va celebrar en la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló.

El dia 18 d’octubre, Sr. José Luis Breva, va acompanyar el rector en la seua visita a les carpes instal·lades 
en l’Àgora de la Universitat que, amb motiu de la Setmana de Bienvenida, ha organitzat el Consell 
d’Estudiants.  

El dia 26 d’octubre el president, Sr. Breva, va assistir a l’acte d’inauguració de les 34  Jornades de Gerèn-
cia Universitària, celebrat en el Paranimf. 

La mesa presidencial va estar composta pel rector, Sr. Vicent Climent; el rector de la UPV i president 
sectorial CRUE-Gerencias, Sr. Francisco Mora; la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, 
Sra. Josefina Bueno; el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; el rector honorari, Sr. Francesc 
Michavila; i el gerent de l’UJI, Sr. Andrés Marzal.

La conferència inaugural va ser impartida pel rector honorari de l’UJI i catedràtic de la Universitat Poli-
tècnica de Madrid, Sr. Francesc Michavila, amb el títol “La formació i l’ocupació dels universitaris. Estimular 
la seua creativitat”.

El dia 15 de novembre, es va celebrar el solemne acte acadèmic d’obertura del curs 2016/17 de l’Escola 
de Doctorat, en el Paranimf.

L’acte va ser presidit pel rector, Sr. Vicent Climent; el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; 
el vicerector d’Investigació i Doctorat, Sr. Jesús Lancis; el secretari general, Sr. José Luis Blasco i el cate-
dràtic i director de l’Institut Universitari d’Investigació en Polítiques de Benestar Social de la Universitat 
de València, Sr. Jordi Garcés-Ferrer. 

Sr. Jordi Garcés va ser l’encarregat d’impartir la Conferència Inaugural, amb el títol “Cap a una nova 
Governança Científica. El valor del talent en la construcció de la Ciència Espanyola”.

A aquest acte van assistir també la secretària del Consell Social, Sra. Blanca Vicente, i el vocal, Sr. Manel Nieto.

El dia 23 de novembre, el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, va assistir a la Inauguració 
de la II edició de la Fira DESTACA 2016, de la qual és membre d’honor.

El dia 1 de desembre, en l’Hotel Intur de Castelló, es va celebrar l’acte de reconeixement a entitats 
patrocinadores de l’UJI. A aquest acte va assistir el vicepresident, Sr. Ernesto Tarragón, per delegació de 
Sr. José Luis Breva.

El mateix dia 1, la Secretària del Consell Social, Sra. Blanca Vicente, va assistir a la Comissió Sectorial 
de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles.

El dia 12 de desembre, es va celebrar en la sala d’actes de la Fundació Universitat-Empresa de València 
(ADEIT) l’acte d’entrega de XXI Edició Premis Universidad-Sociedad del Consell Social de la Universitat 
de València, al qual va assistir, tant en representació del Consell Social, com de la Universitat, la secretària 
del Consell, Sra. Blanca Vicente.

En aquest acte se li va entregar el Premi “Alumni Plus, antic alumne de la Universitat de València en 
reconeixement a la seua trajectòria professional” a Sr. Santiago Posteguillo, professor titular d’aquesta 
Universitat.

El dia 21 de desembre, el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, i la secretària Sra. Blanca 
Vicente, van assistir a l’acte homenatge als treballadors i treballadores de la Universitat Jaume I, en el trans-
curs del mateix es va fer entrega de distincions al personal d’administració i serveis i al personal docent i 



aSSiStència a acteS 59

investigador amb 25 anys de serveis prestats a la Universitat.

 

PAS i PDI amb 25 anys de servei prestats a la Universitat

Homenatge al personal d’administració i serveis i al personal docent i investigador
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ELS PREMIS DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I SUSCITEN NOVAMENT EL MAJOR 
INTERÈS DE LA PREMSA DURANT L’ANY 2016 

Els diaris impresos van publicar durant l’any 2016 un total de set notícies referents al Consell Social de la 
Universitat Jaume I. Com en anys anteriors, els premis que atorga el Consell van suscitar l’interès més alt de 
la premsa escrita. La revista mensual Economía 3 arrancava l’any amb la notícia titulada “El Consell Social 
adjudica els premis d’investigació, iniciativa emprenedora estudiantil i excel·lència docent”. La informació 
donava compte de la concessió a la professora Rosa Llusar del guardó a la trajectòria investigadora, així 
com del recorregut professional que l’ha fet mereixedora del premi. També s’informava de la concessió 
del VIII Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil al graduat en Enginyeria de l’Edificació, José Jesús 
Domínguez, de l’empresa interactiva de l’oci Inoibérica, i dels guardonats amb el VII Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària als professors Irene Comins, Sergio Barrachina i Andrea Planchadell.

El Periódico Mediterráneo publicava el 21 de maig una fotonotícia sobre l’homenatge a José Muñoz 
per la seua jubilació. En la fotografia podia veure’s a José Muñoz i a la seua esposa amb l’expresident del 
Consell, Rafael Benavent, l’actual president, José Luis Breva, i el rector de la Universitat, Vicent Climent.

El primer dia del mes de juliol, amb el títol “Llum verda del Consell Social al traspàs de la FUE a l’UJI” 
Periódico Mediterráneo dedicava mitja columna a la reunió del màxim òrgan de participació social de la 
Universitat, informant en ella de l’aprovació del traspàs de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa, fins 
al moment de caràcter privat, al grup de les entitats públiques de la Universitat, així com de l’aprovació de 
la incorporació de l’UJI a la Xarxa Universitària d’Estudis de Postgrau, l’abaratiment de les tarifes d’ocupació 
d’espais per a les empreses del Parc científic, tecnològic i empresarial, Espaitec; la distribució de 31 be-
ques de col·laboració; l’aprovació de les bases dels premis 2016 del Consell Social; i la permanència de 
la Universitat com a sòcia de la Xarxa Vives d’Universitats, del Compostel·la Group of Universities i del 
Grup Tordesillas d’Universitats.

L’últim mes de l’any, els tres mitjans impresos de la província informaven de l’adjudicació dels premis 
del Consell Social. El primer a informar va ser El Mundo Castellón al Día, el 2 de desembre, en una mitja 
columna en què es donaven els noms de dos dels guardonats, el professor Santiago Vicente Luis Lafuen-
te, premi a la trajectòria investigadora, i el màster en prevenció de riscos laborals per l’UJI i fundador de 
l’empresa Paynopain Solutions, Benjamín Garcés Saura, premi a la iniciativa emprenedora estudiantil. 
La notícia obviava —pareix que per un error de muntatge— mencionar els guardonats amb el Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària i finalitzava donant la data d’entrega, el 24 de febrer de 2017. A aquesta 
mateixa informació dedicava el Periódico Mediterráneo també mitja columna l’endemà, 3 de desembre, en 
aquest cas mencionant a tots els guardonats, entre ells els professors Pedro J. Rodríguez, Cristina González, 
Diego Monferrer i Elena Vila, distingits amb el premi a l’Excel·lència Docent. La notícia s’il·lustrava a més 
amb una fotografia de primer pla del president del Consell, José L. Breva. Levante de Castelló, el mateix 
dia 3 de desembre, difonia també la informació respectiva als premis, sent aquest el mig que més espai 
va dedicar —un quart de pàgina a doble columna— per a informar no sols dels noms dels guardonats sinó 
del motiu principal pel qual havien sigut distingits.

L’any informatiu va acabar el 20 de desembre amb la columna publicada pel Periódico Mediterráneo en 
què s’informava de les resolucions de l’últim ple del Consell, en el qual s’havien aprovat els pressupostos 
per a 2017 presentats per la Junta de Govern, així com la proposta de comptes de la Fundació General. Es 
donava notícia també de l’informe presentat pel rector sobre la matrícula del curs 2016-2017 i de l’aprovació 
del Pla d’ordenació del personal d’administració i serveis.
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