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EXTRACTE DE L’ACTA DE RESOLUCIÓ DEL 

XIX PREMI D’INVESTIGACIÓ CONSELL SOCIAL A LA 

TRAJECTÒRIA INVESTIGADORA. 

 

En compliment de l’acord  adoptat pel jurat del XIX PREMI CONSELL SOCIAL A LA TRAJECTÒRIA 

INVESTIGADORA es procedeix a la publicació del present extracte: 

En la ciutat de Castelló de la Plana, a las disset hores i quinze minuts del dia onze de gener de 

2018, en la Seu del Consell Social de la Universitat Jaume I, sota la presidència del Excm. Sr. 

José Luís Breva Ferrer, es va reunir el Jurat del XIX Premi d’Investigació Consell Social modalitat 

Trajectòria Investigadora integrat, segons les Bases que reigexen el Premi, per: 

1. El Rector Magnific de la Universitat, Sr. Vicent Climent Jordá. 

2. El Vicepresident del Consell Social, Sr. Ernesto Tarragón Albella. (Excusa asistència) 

3. El Vicepresident del Consell Social, Sr. Carlos Cabrera Ahís. 

4. La Presidenta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, Sra. María 

Dolores Guillamón Fajardo. 

5. El Presidente de la Gestora de la Confederació de Empresaris de Castelló, Sr. Néstor 

Pascual Llorens (excusa asistència) i 

6. El Vicerector d’Investigació i Doctorat, D. Jesús Lancis Sáez.  

 

Prèvia admissió de les 3 candidaturas presentades, darrere l’anàlisi de l’informe emés al 

respecte, deliberació, i valoració de les mateixes, el Jurat, per unanimitat, segons les bases que 

regeixen aquest Premi d’ Investigacin acorda: 

“concedir el XIX Premi del Consell Social a la Investigació. Trajectòria Investigadora, dotat amb 

sis mil euros  diploma, a D. Vicente Orts Ríos, Catedràtico d’Universitat en el Departament 

d’Economia de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i reconeixements acreditats. 

El Doctor Sr. Vicente Orts és un investigador de referència, amb una extensa trajectòria, ha 

mantingut la seua vinculació amb l’àmbit universitari, de forma ininterrompuda, durant  més de 

quaranta anys. 
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La seua trajectòria investigadora s’ha desenvolupat en diferents camps de l’Economa Teòrica i 

Aplicada. Els temes abordats en la seua investigació cobreixen els aspectes més punters i 

trascendents en l’agenda dels estudis i anàlisis econòmics i socials, amb un èmfasi particular 

sobre les qüestions vinculades a les relacions econòmiques internacionals i el seu impacte sobre 

l’estructura productiva espanyola i, en aquest sentit, sobre la realitat empresarial valenciana”. 

Igualment es va acordar procedir a la comunicació als interessats, així com a la publicació del 

present extracte per al coneixement general i dels interessats, segons les bases 4 i 7 de la 

convocatòria. 

L’entrega  del premi s’efectuarà el pròxim dia 23 de febrer de 2018, en el transcurs de l’acte oficial 

de la Festa de la Universitat. 

I, en complimient de l’acord adoptat, expedesc el  present extract de l’Acta com a Secretària 

del Jurat. 

 

Blanca Vicente. 

Castellón, 11 de enero de 2018. 

 

 


