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5PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Com a president del Consell Social de l’UJI els presente la memòria corresponent a l’any 2017 i agraisc als vocals 
del Consell, i especialment als dos vicepresidents, el seu treball a les comissions i als plens. Igualment els agraisc a 
la secretària i al personal administratiu el seu treball.
L’any passat em referia al fet que la universitat, a més de l’ensenyament, té una important missió investigadora i de 
transmissió del coneixement especialment rellevant en aquests temps d’indústria 4.0.
Ara, un any després, i a la vista de la velocitat amb què s’estan produint els avanços tecnològics, observe que l’esforç 
de la investigació en tots els ordres, tant tècnics com organitzatius, es fa cada vegada més necessari perquè només 
així aconseguirem l’estat de benestar que tots desitgem. Tot això sense oblidar la formació integral de les persones, 
on destaca la cultura i l’ètica. 
Per tot l’anterior, especialment ens alegrem molt que la nostra UJI vaja escalant permanentment llocs en els ràn-
quings de les universitats, ja que revela un treball de millora permanent al servei de la societat, perquè en definitiva, 
com diu la nostra Llei de Consells Socials, la universitat «és una institució realment bàsica per a tota la ciutadania».
Recordem que per al compliment de les finalitats que la citada llei assenyala al Consell Social, aquesta li atribueix 
una sèrie de competències i funcions, unes d’ordre econòmic, entre les quals destaquem l’aprovació del pressupost 
de la universitat i els seus comptes anuals i d’altres relatives al rendiment dels serveis universitaris. Tant la Comissió 
d’Assumptes Universitaris com la Comissió Econòmica han treballat amb dedicació en els seus respectius camps, 
per la qual cosa els manifeste el meu reconeixement.
Aquesta Memòria de l’any 2017 va ser aprovada pel Ple del Consell Social celebrat el 27 d’abril de 2018 i resumeix 
les principals activitats de l’any passat.
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El Consell va aprovar els comptes anuals de la Universitat de 2017 en el Ple del 27 d’abril de 2018, que prèviament 
s’havien aprovat pel Consell de Govern. Així mateix, cal destacar que un any més són favorables i sense objecció els 
informes de l’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i de la Sindicatura de Comptes referents 
a l’any 2016, últims que s’han rebut.
En aquest any passat s’han dut a terme diverses revisions de plans d’estudis i de titulacions de grau i de màster.
Amb motiu de la Festa de la Universitat, en l’acte acadèmic celebrat es van lliurar els premis que tots els anys atorga 
el Consell Social:

IX Premi a l’Excel•lència Docent Universitària, que reconeix l’esforç i la dedicació del professorat en cadascuna 
de les facultats i l’Escola. Les persones premiades van ser:
Sr. Diego Monferrer Tirado, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
Sra. Cristina González Oñate, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Sr. Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
Sra. Elena Vila Martín, de la Facultat de Ciències de la Salut.
X Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil: 
Sr. Benjamín Garcés Saura, titulat en el màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals per l’UJI, per la 
creació de l’empresa PAYNOPAIN Solutions, S.L.
 XVIII Premi a la Trajectòria Investigadora al Sr. Santiago Vicente Luis Lafuente, catedràtic de Química Inor-
gànica i Orgànica de l’UJI.

Finalment, vull donar les gràcies al gerent, als vicerectors i al secretari general per la col•laboració que en tot moment 
han prestat i, especialment, al rector, Vicent Climent Jordà, el mandat del qual finalitza el pròxim mes, pel seu treball 
i esforç diari durant huit anys, per a millorar la nostra universitat i fer-la extensiva a les comarques castellonenques 
i a la ciutat de Castelló, per tal que la transmissió del coneixement i de la cultura beneficie tota la ciutadania.

Castelló de la Plana, 27 d’abril de 2018
José Luis Breva Ferrer

President del Consell Social de la Universitat Jaume I



7COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

DESEMBRE DE 2017
PRESIDENT:

Sr. José Luís Breva Ferrer

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

Vocal en tràmit de substitució 
PAS

Representants elegits pel Consell de Govern:
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Sr. Ernesto Tarragón Albella
Vicepresident

Sra. María José Sanmartí Pastor Sr. Javier Usó Prades

DESIGNATS PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Sr. Miguel Ángel Michavila Heras

DESIGNAT PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL

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

Sr. Carlos Cabrera Ahís
Vicepresidente

Sr. José Luis García Galera Vocal en trámit de substitució

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 MÉS 
REPRESENTATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Sr. José Antonio Herranz Martínez

DESIGNAT PELS COL·LEGIS PROFESSIONALES 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
 Vocal en trámite de sustitución

Secretària: Sra. Blanca Vicente Ninot

COMISSIÓ ASSUMPTESS 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
 Sr. Jorge Ribes Vicente
 Sra. María José Sanmartí Pastor
    

Secretària: Sra. Blanca Vicente Ninot
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Nomenament com a vocal per a la Comissió 
d’Assumptes Universitaris

El president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, 
tal com disposa l’article 13 de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat Valenciana, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
i l’article 24.1.b) del reglament d’organització i 
funcionament del Consell Social, aprovat per Decret 
47/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, 
va proposar el membre del Consell Social, elegit 
per i entre els seus representants, en representació 
de l’estudiantat, el Sr. Jorge Ribes Vicente com a 
vocal de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
en substitució de la Sra. Mar Serra Ausina. Els 
membres del Consell de Govern en el Consell Social 
així ho acorden per unanimitat.

ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL

Ple núm. 81, de 30 de març de 2017

Presa de possessió  de nous vocals del Consell Social

El Sr. José Luis Breva va cedir la paraula la secretària 
del Consell Social, Sra. Blanca Vicente, que va 
procedir a llegir l’Ordre 51/2016, de 6 de setembre, del 
conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
per la qual es disposa la publicació del nomenament 
del Sr. Jorge Ribes Vicente en substitució de la Sra. 
Mar Serra Ausina com a vocal del Consell Social de 
la Universitat Jaume I de Castelló.
A continuació, la secretària del Consell Social va 
procedir a llegir l’Ordre 81/2016, de 9 de desembre, 
del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es nomena el Sr. Francisco Sacacia 
Bernat vocal del Consell Social de la Universitat 
Jaume I de Castelló en substitució de la Sra. Mila 
García Igual.

Ple del Consell Social durant el transcurs d’una reunió

Acte de nomenament del Sr. Francisco Sacacia Bernat.

Presa de possessió del Sr. Jorge Ribes Vicente.



14 ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL

Informe del Servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2015

El Ple del Consell, d’acord amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, pren coneixement de 
l’informe del Servei de Control Intern corresponent 
a l’exercici 2015, i compleix el que es disposa en 
l’article 3.i) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, i en l’article 40.2 
dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 
116/2010, de 27 d’agost.

Informe de la Gerència sobre la redacció de la 
liquidació del pressupost de l’UJI i de les entitats 
dependents, corresponent a l’exercici 2016

A la vista de l’informe del vicepresident, informat 
el Consell de Govern en la reunió núm. 3, de 13 de 
març de 2017 i tenint en compte l’article 15.1 de la 
Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressuposts 
de la Generalitat per a l’exercici 2017, i l’article 
6.5 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu, que modifica l’article 
81.5 de la LOMLOU, en virtut del que es disposa 
en l’article 3.u) en relació amb l’apartat e) 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 del Consell 
Social per unanimitat acorda prendre coneixement 
de la liquidació provisional del pressupost 2016 
de la Universitat Jaume I i de les seues entitats 
dependents.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries números 167 a 175, corresponents 
a l’exercici 2016, i de la 2 a la 32, corresponents al 
present exercici. 

Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2015

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
la documentació aportada i atès l’acord de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
la presa de coneixement de l’informe de la 
Sindicatura 2015.

Informe i aprovació, si escau, de la proposta de 
retribucions addicionals del professorat (sistema 
autonòmic 2016) regulades pel Decret 174/2002, 
de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre règim 
i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitats públiques 
valencianes i sobre retribucions addicionals del 
professorat universitari

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
l’aprovació pel Consell de Govern núm. 3, celebrat 
el 13 de març, i atesa la proposta de la Comissió 
Econòmica, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
acorda aprovar les retribucions addicionals del 
professorat (sistema autonòmic 2016).

Autorització, si escau, per a l’adhesió de l’UJI a la 
Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS)

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
la documentació aportada i l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 11, amb data 15 de desembre de 
2016, així com el que s’estableix en l’article 45.36 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per 
Decret 116/2010, de 27 d’agost, i en virtut del que 
es disposa en l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 
de gener, de la Generalitat Valenciana, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes, el 
Ple del Consell, per unanimitat, acorda l’autorització 
de l’adhesió de l’UJI a la Xarxa Espanyola 
d’Universitats Saludables, amb una aportació anual 
de 400 euros.

Informe favorable, si escau, de la modificació del pla 
d’estudis del grau en Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 1 de data 26 de gener de 2017, i 
en virtut del que es disposa en l’article 8.2 de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, i atesa la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, informar favorablement la 
modificació del pla d’estudis del grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs.
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Informe favorable, si escau, de la suspensió 
temporal dels següents màsters universitaris, 
en aplicació de la Normativa d’estudis oficials 
de màster de la Universitat Jaume I: màster 
universitari en Física Aplicada i màster universitari 
en Investigació i Biotecnologia Agràries

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 1 de data 26 de gener de 2017, i 
en virtut del que es disposa en l’article 8.2 de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i atesa la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, la suspensió temporal 
dels següents màsters universitaris, en aplicació 
de la Normativa d’estudis oficials de màster de la 
Universitat Jaume I: màster universitari en Física 
Aplicada i màster universitari en Investigació i 
Biotecnologia Agràries.

Informe favorable, si escau, de la modificació del pla 
d’estudis del màster universitari en Gestió Financera 
i Comptabilitat Avançada

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
la documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern núm. 3 de data 13 de març de 2017, i 
en virtut del que es disposa en l’article 8.2 de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i atesa la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris el Ple acorda, per 
unanimitat, informar favorablement la modificació 
del pla d’estudis del màster universitari en Gestió 
Financera i Comptabilitat Avançada.

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
programa de doctorat en Estudis Internacionals de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament

Tenint en compte l’informe de la vicepresidència, 
del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern núm. 3 celebrat amb data 13 de març de 
2017, i en virtut del que es disposa en l’article 8.2 de 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i atesa la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, per 
unanimitat, informar favorablement la modificació 

del programa de doctorat en Estudis Internacionals 
de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Informe sobre la implantació d’una proposta de 
doble títol de grau en ADE-Dret

Tenint en compte l’exposició efectuada per la 
vicerectora d’Estudis i la documentació distribuïda, 
el Ple del Consell Social, per unanimitat, pren 
coneixement de la proposta d’implantació del doble 
títol de grau en ADE-Dret.

Ple núm. 82, de 27 d’abril de 2017

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 
2016

· Fundació Universitat Jaume I-Empresa
· Fundació Isonomia
· Fundació Germà Colón Domènech
· Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 

Universitat Jaume I, SL
· Fundació General de la Universitat Jaume I
 

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
vicepresident i el document Comptes anuals 2016, 
de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, 
que queda adjunt com a annex a aquesta acta, i 
sense perjudici del que s’estableix sobre aquesta 
qüestió en la legislació mercantil o altra a la qual 
les dites entitats puguen estar sotmeses i en virtut 
del que estableix l’article 3.g) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de 
consells socials de les universitats públiques 
valencianes, d’acord amb la proposta del Consell 
de Govern número 4, del dia 25 d’abril de 2017, i la 
proposta de la Comissió Econòmica, el Ple acorda, 
per unanimitat, l’aprovació dels comptes anuals de 
2016 de la Fundació Universitat Jaume I– Empresa.

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
vicepresident i el document Comptes anuals i 
informe de gestió de l’exercici 2016, de la societat 
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL, que queda adjunt com a 
annex a aquesta acta, i sense perjudici del que 
s’estableix sobre aquesta qüestió en la legislació 
mercantil o altre a la qual les dites entitats puguen 



16 ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL

estar sotmeses i en virtut del que estableix 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, d’acord amb la 
proposta del Consell de Govern núm. 4, de 25 d’abril 
de 2017, i la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels Comptes 
anuals i l’informe de gestió de l’exercici 2016 de la 
societat Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, SL 
de la Universitat Jaume I.

Tenint en compte l’exposició efectuada pel 
vicepresident i el document Comptes anuals 
exercici 2016 de la Fundació Isonomia, que queda 
adjunt com a annex a aquesta acta, sense perjudici 
del que s’estableix sobre aquesta qüestió en la 
legislació mercantil o altre a la qual les dites entitats 
puguen estar sotmeses i en virtut del que estableix 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat Valenciana, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, d’acord 
amb la proposta del Consell de Govern núm. 4, 
celebrat el 25 d’abril de 2017, i la proposta de la 
Comissió Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016 
de la Fundació Isonomia.

Tenint en compte l’exposició del vicepresident i el 
document Comptes anuals de l’exercici finalitzat 
el 31 de desembre de 2016, de la Fundació Germà 
Colón Domènech, Fundació de la Comunitat 
Valenciana, que queda adjunt com a annex a 
aquesta acta, i sense perjudici del que s’estableix 
sobre aquesta qüestió en la legislació mercantil 
o altra a la qual les dites entitats puguen estar 
sotmeses, i en virtut del que disposa l’article 3.g) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat 
Valenciana, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb la proposta del 
Consell de Govern núm. 4, de 25 d’abril de 2017, 
i la proposta de la Comissió Econòmica el Ple 
del Consell s’acorda, per unanimitat, aprovar els 
Comptes anuals de l’exercici 2016 de la Fundació 
Germà Colón Domènech. 

Tenint en compte l’exposició del vicepresident, i 
el document Comptes anuals de l’exercici 2016, 
de la Fundació General de la Universitat Jaume I, 
Fundació de la Comunitat Valenciana, que queda 
adjunt, com a annex a aquesta acta, i sense perjudici 
del que s’estableix sobre aquesta qüestió en la 
legislació mercantil o altra a la qual les dites entitats 

puguen estar sotmeses, i en virtut del que disposa 
l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, d’acord amb la 
proposta del Consell de Govern núm. 4, de 25 d’abril 
de 2017, i la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
l’aprovació dels Comptes anuals de l’exercici 2016 
de la Fundació General de la Universitat Jaume I, 
Fundació de la Comunitat Valenciana.

Aprovació, si escau, dels comptes anuals de la 
Universitat Jaume I corresponents a l’exercici 2016

Tenint en compte l’exposició efectuada pel gerent 
de la Universitat, l’aprovació pel Consell de Govern 
en sessió núm. 4, de 25 d’abril de 2017, en virtut 
del que disposa l’article 3.e) de la Llei 2/2003, de 
28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell va acordar, per unanimitat, aprovar 
els comptes corresponents a l’exercici 2016 de 
la Universitat Jaume I, segons el document que 
s’acompanya.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple va prendre coneixement de les modificacions 
pressupostàries números 33 a 47.

Aprovació, si escau, de la declaració dels locals A14 
i A16 de l’Àgora de la Universitat Jaume I com a 
béns demanials

Tenint en compte l ’ informe del gerent,  la 
documentació aportada, d’acord amb la proposta 
del Consell de Govern número 4, del dia 25 d’abril de 
2017, en virtut del que disposa l’article 3.s) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, 
i atesa la proposta de la Comissió Econòmica, el 
Ple del Consell acorda, per unanimitat, aprovar la 
declaració dels locals A14 i A16 de l’Àgora de la 
Universitat Jaume I com a béns demanials.

Aprovació, si escau, de les retribucions per a 
elaborar i participar en les proves d’acreditació UJI-
ACLES, UJI-CIEACOVA i UJI per al curs 2016/17

Tenint en compte l’informe de la vicerectora, la 
documentació aportada, l’acord adoptat pel Consell 
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de Direcció en sessió núm. 9, de 7 de març de 2016, 
atès el que estableix l’article 3.k) de la Llei 2/2003, 
de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell acorda, per unanimitat, l’aprovació de les 
retribucions per a elaborar i participar en les proves 
d’acreditació UJI-ACLES, UJI-CIEACOVA i UJI per al 
curs 2016/17.

Aprovació, si escau, de la memòria del Consell 
Social corresponent a l’exercici 2016

Tenint en compte l’informe del president del Consell 
Social, el Ple aprova, per unanimitat, la Memòria 
del Consell Social corresponent a l’any 2016 i 
acorda publicar-la. La Memòria conté els apartats: 
presentació a càrrec del president; cessaments i 
nomenaments produïts en 2016; composició del 
Consell Social; composició de les comissions; 
assumptes tractats pel Consell Social; dictàmens de 
les comissions, consells i comissions universitàries; 
informes sobre l’auditoria de l’exercici 2015; premis 
del Consell Social; assistència a actes i el Consell 
Social en premsa durant l’any 2016.

Ple núm. 83, de 3 de juliol de 2017

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries números 48 a 86. 

Aprovació, si escau, del Pla d’ordenació del personal 
d’administració i serveis de l’UJI

Tenint en compte l’ informe del vicerector 
d’Economia i Personal d’Administració i Serveis, 
la documentació aportada, l’acord del Consell de 
Govern número 5 de 15 de maig 2017, 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 unanimitat, aprovar la modificació del 
Pla d’ordenació del PAS. 

Aprovació, si escau, de la distribució entre els 
departaments de les 32 beques de col·laboració 
assignades a la Universitat Jaume I per al curs 
acadèmic 2017/18

Tenint en compte l’informe del vicepresident, l’escrit 
de data 8 de juny de 2017 de la Secretaria d’Estat 
d’Educació, Formació Professional i Universitats, 
pel qual es comunica la convocatòria de beques 
col·laboració d’estudiantat en departaments 
universitaris per al curs acadèmic 2017/18, tenint 
l’acord favorable de la Comissió d’Investigació i 
Doctorat en reunió celebrada el passat dia 21 de 
juny, la proposta del Vicerectorat d’Investigació i 
Doctorat i de la Comissió d’Assumptes Universitaris, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
l’aprovació de distribució entre els departaments de 
les 32 beques de col·laboració per al curs acadèmic 
2017/18. 

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del màster universitari en Direcció 
d’Empreses/master in Management

Tenint en compte l’informe del vicepresident, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell 
de Govern número 5, de data 15 de maig de 2017, 
i en virtut d’allò que disposa l’article 8.2 de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, informar favorablement la 
modificació del pla d’estudis del màster universitari 
en Direcció d’Empreses/in Management. 

Informe favorable, si escau, de la modificació del pla 
d’estudis del grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Infantil

Tenint en compte l’informe de la vicerectora 
d’Estudis, la documentació aportada, l’aprovació 
pel Consell de Govern número 7, de data 27 de juny 
de 2017, i en virtut del que disposa l’article 8.2 de 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i conforme amb la proposta de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, informar favorablement la 
modificació del pla d’estudis del grau en Mestre o 
Mestra d’Educació Infantil. 
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Informe favorable, si escau, de la modificació del pla 
d’estudis del grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Primària

Tenint en compte l’informe de la vicerectora, la 
documentació aportada, l’aprovació pel Consell de 
Govern número 7, de data 27 de juny de 2017, i en 
virtut del que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i conforme amb la proposta de la Comissió 
d’Assumptes Universitaris, el Ple acorda, per 
unanimitat, informar favorablement la modificació 
del pla d’estudis del grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària.

Informe favorable, si escau, de la creació de l’Institut 
Interuniversitari López Piñero

D’acord amb la documentació aportada, la proposta 
del Consell de Govern aprovada en sessió número 7, 
del dia 27 de juny de 2017, l’informe del vicerector 
d’Investigació i Doctorat i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, l’informe favorable de la 
creació de l’Institut Interuniversitari López Piñero, 
segons el que disposa l’article 10.3 i 8.2 redactat 
d’acord amb la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats. 

Informe sobre la modificació de la relació de llocs 
de treball del personal docent i investigador

Tenint en compte l’ informe del vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, segons el 
que disposa l’article 3.h de la Llei 2/2003, de 28 
de gener de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes, el Ple del 
Consell, per unanimitat, acorda prendre coneixement 
de la modificació de la relació de llocs de treball del 
personal docent i investigador, aprovada pel Consell 
de Govern en sessió número 3 de data 13 de març 
de 2017, número 5 de 15 de maig de 2017 i número 
7 de 27 de juny de 2017.

Aprovació, si escau, de les bases dels premis del 
Consell Social de l’any 2017: Excel·lència Docent 
Universitària, Iniciativa Emprenedora Estudiantil i 
Premi d’Investigació-Trajectòria Investigadora

Vistes les competències del Consell Social tal com 
detalla:

1. L’article 4.w de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat Valenciana, de consells so-
cials de les universitats públiques valencianes, 
que estableix: “Estimular l’activitat investiga-
dora de la universitat i en especial, promoure 
aquella vinculada als sectors productius del 
seu entorn, propiciant projectes d’investigació 
i desenvolupament compartits entre la univer-
sitat i les empreses o institucions”.

2. L’article 4.x de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de consells socials de les universitats públi-
ques valencianes, que assenyala: “Atorgar aju-
des, premis, distincions o reconeixements dins 
de l’àmbit de les seues competències”.

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda:

· Aprovar les bases del IX Premi a l’Excel·lèn-
cia Docent Universitària, corresponent al curs 
2016/17 i el barem, d’acord amb la proposta, i 
fer pública la convocatòria.

· Aprovar les bases del X Premi del Consell So-
cial a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, 
d’acord amb la proposta, i fer pública la con-
vocatòria.

· Aprovar les bases del XIX Premi d’Investigació 
Consell Social modalitat Trajectòria Investiga-
dora d’acord amb la proposta, i fer pública la 
convocatòria.
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Ple núm. 84, de 14 de novembre de 
2017

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 2016

A la vista de l’informe del president de la Comissió 
Econòmica, el Ple, per unanimitat, acorda donar-
se per assabentat de l’Informe d’Auditoria pública 
de regularitat comptable dels Comptes Anuals de 
l’exercici 2016, als efectes previstos en l’article 3.u) 
i concordants, de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de 
la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes.

Estat d’execució del pressupost de la Universitat 
Jaume I a 30 de juny de 2017

Després de l’exposició efectuada pel vicepresident i 
pel gerent 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 2017, 
a l’efecte que es disposa en l’article 3.b) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, 
de consells socials de les universitats públiques 
valencianes.

Presa de coneixement dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost del Consell Social per 
a l’exercici 2018

Tenint en compte l’informe del vicepresident, i 
d’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, 
prendre coneixement dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de l’exercici 2018 
del Consell Social i la seua posterior remissió 
al Consell de Govern perquè siguen inclosos en 
els pressupostos de la Universitat, en els termes 
establits en l’article 22 de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat Valenciana, de consells 
socials de les universitats públiques valencianes.

Presa de coneixement dels criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de la Universitat Jaume 
I per a l’exercici 2018

Tenint en compte l’informe del gerent, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió Econòmica, el Ple 
del Consell Social, per unanimitat, acorda prendre 

coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de l’exercici 2018 de la Universitat 
Jaume I, en els termes establits en l’article 3.a) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat 
Valenciana, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes.

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple pren coneixement de les modificacions 
pressupostàries que han sigut informades.

Tenint en compte l’informe del vicepresident 
i la proposta de la Comissió Econòmica en 
sessió celebrada el passat dia 13, el Ple acorda, 
per unanimitat aprovar les modificacions 
pressupostàries 95 i 100, tal com disposa l’article 
3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Autorització, si escau, per a la creació, així com la 
participació de l’UJI, en l’EBT Makesense, SRL

Tenint en compte l’ informe del vicerector 
d’Investigació i Doctorat, la documentació aportada, 
l’acord del Consell de Govern núm. 9, de data 28 de 
setembre de 2017, i en virtut del que es disposa en 
l’article 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, el Ple del Consell 
Social, per unanimitat, autoritza la creació, així com, 
la participació de la Universitat Jaume I en l’empresa 
de base tecnològica: Makesense SRL, d’acord amb 
la documentació aportada que queda formant part, 
com a annex, de la present acta.

Aprovació, si escau, de la participació del Consell 
Social en l’organització de la jornada vespertina 
“Justícia i corrupció”

Vista la proposta de la comissió econòmica, el 
Ple del Consell va prendre coneixement i, per 
unanimitat, va acordar la conformitat i aprovació de 
la participació del Consell Social en l’organització de 
la jornada vespertina “Justícia i corrupció”.

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del grau en Infermeria

Tenint en compte l’informe del vicepresident, el 
debat i la documentació aportada, l’aprovació pel 
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Consell de Govern núm. 10, de data 26 d’octubre 
de 2017, i en virtut del que es disposa en l’article 
8.2 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i d’acord amb la proposta 
de la Comissió d’Assumptes Universitaris, el Ple 
acorda, per unanimitat, informar favorablement les 
següents modificacions del pla d’estudis del grau 
en Infermeria:

Modificació 1: Increment del nombre de places de 
la titulació.
Modificació 2: Modificació del nombre d’hores de 
pràctiques clíniques en les assignatures que les 
contemplen.

Modificació 4: Correcció d’una errata en l’explicació 
de la planificació de la memòria del grau.

I per majoria, no informar favorablement la 
modificació 3, referent a la incorporació del 
“document d’acreditació de llengües per part de 
l’estudiantat de grau” aprovat en Consell de Govern 
núm. 1/2017 de 26 de gener.

Ple núm. 85, de 18 de desembre de 
2017

Presa de coneixement  sobre la proposta de 
pressupost anual de les entitats dependents de la 
Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la 
universitat té participació majoritària

Després de l’exposició efectuada pel president de la 
Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social, per 
unanimitat, pren coneixement de les propostes de 
pressupost per a l’exercici 2018, de les següents 
entitats:
Fundació Isonomia, Fundació General de la Univer-
sitat Jaume I; Fundació Germà Colón Domènech 
de la Comunitat Valenciana i Fundació Universitat 
Jaume I-Empresa; en compliment del que disposa 
l’article 3c) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes.

Aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat 
Jaume I per a l’exercici 2018

Tenint en compte l’exposició efectuada pel president 
de la Comissió Econòmica i pel gerent, la remissió 

de la proposta de pressupost a la Conselleria d’Edu-
cació sense haver rebut observacions, i la proposta 
aprovada pel Consell de Govern núm. 11, amb data 
29 de novembre de 2017, i en virtut del que disposa 
l’article 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 acorda, 
per unanimitat, l’aprovació del pressupost de 2018 
de la Universitat Jaume I, integrat per la memòria, 
taules, criteris i tarifes de cessió d’espais físics, equi-
pament i realització de cursos de l’UJI per a 2018, 
bases  d’execució del pressupost 2018, les plantilles 
de PDI i PAS, límit de despesa, estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. 

Modificacions pressupostàries

D’acord amb la proposta de la Comissió Econòmica, 
el Ple pren coneixement de les modificacions pres-
supostàries números 127 a 148.
Tenint en compte l’informe del gerent, el Ple apro-
va la modificació presentada, segons disposen els 
articles 3.b) i q) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, 
de la Generalitat Valenciana, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes.

Informe del Servei de Control Intern

El Ple del Consell, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, pren coneixement de l’informe 
del Servei de Control Intern corresponent a l’exerci-
ci 2016, en compliment del que disposa l’article 3.i) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat 
Valenciana, de consells socials de les universitats 
públiques valencianes, i article 40.2 dels Estatuts 
de la Universitat, aprovats pel Decret 116/2010, de 
27 d’agost. 

Autorització, si escau, de la cessió d’ús del local 
A10 de l’Àgora a la Xarxa Lluís Vives

Davant l’informe del president de la Comissió Eco-
nòmica, la documentació aportada, d’acord amb la 
proposta del Consell de Govern número 4, de 25 
d’abril de 2017 i en virtut del que es disposa en 
l’article 3.s) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes, i d’acord amb la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell acorda, 
per unanimitat, l’autorització de la cessió d’ús del 
local A10 de l’Àgora a la Xarxa Lluís Vives.
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Autorització, si escau, de rectificació de l’acord sobre 
l’autorització  per a la creació, així com  la 
participació de l’UJI en l’EBT MAKESENSE, SRL

Tenint en compte l’informe del vicerector d’In-
vestigació i Doctorat, la documentació aportada, 
l’acord del Consell de Govern núm. 12, de 14 de 
desembre de 2017, i en virtut del que  disposa l’ar-
ticle 4.l) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat Valenciana, de consells socials de les 
universitats públiques valencianes, la proposta de 
la Comissió Econòmica, el Ple del Consell Social 
acorda, per unanimitat, autoritzar la rectificació de 
l’acord sobre la creació, així com la participació de 
la Universitat Jaume I en l’empresa de base tecno-
lògica Makesense SRL, que passa a denominar-se 
SEMANTICBOTS SRL.

Assignació, si escau, de retribucions addicionals 
al professorat en funció de mèrits de docència, 
investigació  i  gestió  (sistema propi  2017), 
d’acord amb el Decret 97/2015 del Consell, de 19 
de juny

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

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

Atès que en la seua tramitació s’ha seguit el proce-
diment establert en la convocatòria aprovada per la 
resolució del rector de 16 d’octubre de 2017. 

Atès que el Consell Social de la Universitat Jaume 
I és competent d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 40.2 a) dels Estatuts de la Universitat Jaume 
I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 
Consell de la Generalitat i d’acord amb l’article 69.3 
de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’uni-
versitats, el Ple del Consell Social de la Universitat 
Jaume I, per unanimitat, acorda: 

L’assignació d’una retribució addicional en atenció a 
mèrits docents, investigadors i de gestió, al profes-
sorat que consta en l’annex I per una quantia total 
de 450.000 euros”.

Informe sobre la relació de llocs de treball (RLT) 
del PDI

Segons el que es disposa en l’article 3.h) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, 
de consells socials de les universitats públiques va-
lencianes, el Ple del Consell, per unanimitat, acorda 
prendre coneixement de les modificacions de llocs 
de treball del PDI, que van ser aprovades pel Con-
sell de Govern en les sessions número 7, de 27 de 
juny,  número 11, de 29 de novembre i número 12, 
de 14 de desembre de 2017.

Informe favorable, si escau, de la implantació del 
Programa de  doctorat  europeu conjunt 
Marie Sklodowska-Curie en Geoinformàtica/
Geoinformatics

Tenint en compte l’informe de la presidència de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, la documenta-
ció aportada, l’aprovació pel Consell de Govern núm. 
12 de 14 de desembre de 2017, i en virtut del que es 
disposa en l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre d’universitats, i d’acord 
amb la proposta de la Comissió d’Assumptes Uni-
versitaris el Ple acorda, per unanimitat, informar 
favorablement la implantació del programa de doc-
torat europeu conjunt Marie Sklodowska-Curie en 
Geoinformàtica/Geoinformatics.

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del grau en Enginyeria Agroalimentària 
i del Medi Rural

Tenint en compte l’informe de la presidència de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, la docu-
mentació aportada, l’aprovació pel Consell de Go-
vern núm.11 de 29 de novembre de 2017, i en virtut 
del que es disposa en l’article 8.2 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei or-
gànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
i d’acord amb la proposta de la Comissió d’Assump-
tes Universitaris el Ple acorda, per unanimitat, infor-
mar favorablement la modificació del pla d’estudis del 
grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del màster universitari en Didàctica 
de la Música

Tenint en compte l’informe de la presidència de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, la docu-
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mentació aportada, l’aprovació pel Consell de Go-
vern núm.11 de 29 de novembre de 2017, i en virtut 
del que es disposa en l’article 8.2 de la Llei orgà-
nica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, i d’acord amb la proposta de la Comis-
sió d’Assumptes Universitaris el Ple acorda, per una-
nimitat, informar favorablement la modificació del 
pla d’estudis del màster universitari en Didàctica 
de la Música.

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del màster universitari en Llengua 
Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

Tenint en compte l’informe de la presidència de 
la Comissió d’Assumptes Universitaris, la docu-
mentació aportada, l’aprovació pel Consell de Go-
vern núm.11 de 29 de novembre de 2017, i en virtut 
del que es disposa en l’article 8.2 de la Llei orgàni-
ca 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats, i d’acord amb la proposta de la Comissió d’As-
sumptes Universitaris el Ple acorda, per unanimitat, 
informar favorablement la modificació del pla d’es-
tudis del màster universitari en Llengua Anglesa per 
al Comerç Internacional (ELIT).

Informe favorable, si escau, de la modificació del 
pla d’estudis del màster universitari en Eficiència 
Energètica

Tenint en compte l’informe de la presidència de la 
Comissió d’Assumptes Universitaris, la documenta-
ció aportada, l’aprovació pel Consell de Govern núm. 
12 de 14 de desembre de 2017, i en virtut del que es 
disposa en l’article 8.2 de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 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 
màster universitari en Eficiència Energètica.

Informe de la matrícula del curs acadèmic 2017/18

Tenint en compte l’exposició efectuada per la vice-
rectora  d’Internacionalització, Cooperació i Multi-
lingüisme i la documentació distribuïda, el Ple del 
Consell Social, per unanimitat, acorda prendre co-
neixement de l’informe de matrícula del curs aca-
dèmic 2017/18.

Informe de la Sindicatura de Greuges

Tenint en compte l’informe  corresponent  al 
curs 2016/17, la documentació aportada, i en vir-
tut del que es disposa en  l’article 4 n) de la Llei 
2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, 
de consells socials de les universitats públiques va-
lencianes, el Ple del Consell Social, per unanimitat, 
en pren coneixement.

Pla anual d’actuacions del Consell Social

D’acord amb la proposta formulada per la presidèn-
cia del Consell Social, i en virtut del que es dispo-
sa en l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modifi-
cat per la Llei 4/2007 de 12 d’abril, el Ple, per unani-
mitat, aprova el Pla d’actuacions del Consell Social 
per a l’any 2018.
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Comissió Econòmica
Els membres de la Comissió Econòmica es van reunir en sessió núm. 69, celebrada el 15 de març de 2017, 
per a tractar l’ordre del dia que s’indica a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 68, celebrada el 16 de desembre de 2016.

2. Informe del Servei de Control Intern.

3. Informe de la Gerència de l’UJI sobre la confecció de la liquidació del pressupost de l’UJI i de les seues 
entitats dependents, corresponent a l’exercici 2016.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l’exercici econòmic 2015.

6. Proposta d’informe i aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat 
(sistema autonòmic 2016) regulades pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.

7. Proposta d’autorització, si escau, d’adhesió de l’UJI a la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables 
(REUS).

8. Torn obert de paraules.

El dia 26 d’abril de 2017, es van reunir els membres de la Comissió Econòmica, en sessió núm. 70, per a tractar 
l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 69, celebrada el 15 de març de 2017.

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de les entitats dependents de la Uni-
versitat Jaume I, i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària, corresponents 
a l’exercici 2016:

· Fundació Universitat Jaume I – Empresa
· Fundació Isonomia
· Fundació Germà Colón Domènech
· Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, SL
· Fundació General de la Universitat Jaume I

3. Proposta d’aprovació, escau, dels comptes anuals de la Universitat Jaume I, corresponents a l’exercici 
2016.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Proposta d’aprovació, si escau, de la declaració dels locals A14 i A16 de l’Àgora de la Universitat Jaume 
I com a béns demanials.

6. Proposta d’aprovació, si escau, de les retribucions per a elaborar i participar en les proves d’acreditació 
UJI-ACLES, UJI-CIECOVA i UJI per al curs 2016/17.

7.  Torn obert de paraules.

El dia 3 de juliol de 2017, la Comissió Econòmica es va reunir en la sessió núm. 71, per a tractar l’ordre del dia 
que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 70, celebrada el 26 d’abril de 2017.

2. Modificacions pressupostàries.
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3. Proposta d’aprovació, si escau, del Pla d’ordenació del personal d’administració i serveis.

4. Torn obert de paraules.

El dia 13 de novembre de 2017, la Comissió Econòmica es va reunir en la sessió núm. 72, per a tractar l’ordre 
del dia que es detalla a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, escau, de l’acta de la reunió núm. 71, celebrada el 3 de juliol de 2017.

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 2016.

3. Estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2017.

4. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del Consell 
Social per a l’exercici 2018.

5. Proposta de presa de coneixement dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
per a l’exercici 2018.

6. Modificacions pressupostàries.

7. Proposta d’autorització, si escau, per a la creació, així com la participació de l’UJI, de l’EBT Makesense 
SRL.

8. Proposta d’aprovació, si escau, de la participació del Consell Social en l’organització de la jornada 
vespertina «Justícia i Corrupció».

9. Torn obert de paraules

El dia 15 de desembre de 2017, la Comissió Econòmica es va reunir en sessió núm. 73, per a tractar l’ordre 
del dia que es detalla a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, escau, de l’acta de la reunió núm. 72, celebrada el 13 de novembre de 2017.

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 2018.

4. Modificacions pressupostàries.

5. Informe del Servei de Control Intern corresponent a l’exercici 2017.

6. Proposta d’autorització, si escau, de la cessió d’ús del local A10 de l’Àgora a la Xarxa Lluís Vives.

7. Proposta d’autorització de rectificació de l’acord sobre l’autorització per a la creació, així com per a la 
participació de l’UJI, en l’EBT Makesense, SRL.

8. Proposta d’assignació, si escau, de retribucions addicionals al professorat en funció dels mèrits de 
docència, investigació i gestió (sistema propi 2017), d’acord amb el Decret 97/2015 del Consell, de 19 
de juny.

9. Torn obert de paraules.
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Comissió d’Assumptes Universitaris
El dia 16 de febrer de 2017, els membres de la Comissió d’Assumptes Universitaris es van reunir, en la sessió 
núm. 57, per a tractar l’ordre del dia que es relaciona a continuació, i informar posteriorment el Ple:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior núm. 56, celebrada el 19 de desembre de 
2016.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Disseny i Desen-
volupament de Videojocs. 

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la suspensió temporal dels següents màsters universitaris, 
en aplicació de la Normativa d’estudis oficials de màster de l’UJI: màster universitari en Física Aplicada 
i màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries. 

4. Torn obert de paraules.

El dia 30 de març de 2017, en sessió núm. 58 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Univer-
sitaris 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. 57, celebrada el 16 de febrer de 2017. 

2. Informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en Gestió Finan-
cera i Comptabilitat Avançada. 

3. Informe favorable, si escau, de la modificació del programa de doctorat en Estudis Internacionals de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament. 

4. Torn obert de paraules.

El dia 3 de juliol de 2017, en sessió núm. 59 es van reunir els membres de la Comissió d’Assumptes Univer-
sitaris 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. 58, celebrada el 30 de març de 2017. 

2. Proposta d’aprovació, si escau, de la distribució, entre els departaments, de les 32 beques de col·la-
boració assignades a la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2017/18. 

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Direcció d’Empreses/in Management. 

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil. 

5. Proposta d’informe favorable, escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Primària. 

6. Proposta d’informe favorable, escau, de la creació de l’Institut Interuniversitari López Piñero. 

7. Torn obert de paraules.

El dia 14 de novembre de 2017, en sessió núm. 60 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. 59, celebrada el 3 de juliol de 2017.

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

3. Torn obert de paraules.
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 El dia 18 de desembre de 2017, en sessió núm. 61 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. 60, celebrada el 14 de novembre de 
2017.

2. Proposta d’informe favorable, si escau, de la implantació del programa de doctorat europeu conjunt 
Marie Sklodowska-Curie en Geoinformática/Geoinformatics.

3. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Enginyeria Agro-
alimentària i del Medi Rural. 

4. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Didàctica de la Música. 

5. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT). 

6. Proposta d’informe favorable, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Eficiència Energètica. 

7. Torn obert de paraules.
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Representants designats pel Consell Social
• Consell Valencià d’Universitats 

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

• 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. Vocal en trámite de sustitución  Conseller

• Comissió de Permanència

Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària

• Comissió Control Pla de Pensions

Sra.  María José Sanmartí Pastor  Consellera

• Consell Assessor Inserció Professional

Sr. Carlos Cabrera Ahís    Vicepresident

• Mesa Negociadora

Vocal en tràmit de susbtitució   Conseller

• Comissió Executiva de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana

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

• Mesa de Contractació

Sra. Blanca Vicente Ninot   Secretària

El President, els Vicepresidente, Vocals representants d’interessos socials i representants acadèmics 
del Consell Social són Patrons nats de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa.
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El Consell Social va conèixer l’informe d’auditoria pública de regularitat comptable dels comptes anuals de 
la Universitat Jaume I de Castelló, corresponent a l’exercici 2016, efectuada per la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana en col·laboració amb DULA AUDITORS, SLP.

L’auditoria de regularitat comptable de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana no conté excepcions.

L’informe d’auditoria assenyala que «Segons la nostra opinió, els comptes anuals de la Universitat Jaume I 
de Castelló corresponents a l’exercici 2016 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de la Universitat a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats i de 
l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en l’esmentada data, de conformitat 
amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables i pressupostaris continguts en aquest.» 

El Ple del Consell Social en sessió núm. 84 celebrada el dia 14 de novembre, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica, va acordar, per unanimitat, donar-se per assabentat de l’informe d’auditoria pública 
de regularitat comptable dels comptes anuals de l’exercici 2016, 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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LLIURAMENT PREMIS ANY 2016

El dia 24 de febrer de 2016 es va celebrar l’acte acadèmic corresponent al 26è aniversari de creació de la 
Universitat Jaume I. En aquest acte es van lliurar els premis del Consell Social: VIII Premi a l’Excel·lència Do-
cent Universitària, IX Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, i XVIII Premi d’Investigació–Trajectòria 
Investigadora.

La mesa presidencial estava composta pel rector, Sr. Vicent Climent; el president de la Generalitat Valenciana, 
Sr. Ximo Puig; el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; l’alcaldessa de Castelló de la Plana, Sra. 
Amparo Marco; el rector honorari de la Universitat Jaume I, Sr. Francisco Michavila; el secretari general de la 
Universitat Jaume I, Sr. José Luis Blasco i la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Sra. 
Pilar García Agustín.

El rector va cedir la paraula a la secretària del jurat dels 
premis del Consell Social, Sra. Blanca Vicente Ninot, que 
va llegir la resolució del president del Consell Social del 
VIII Premi a l’Excel·lència Docent Universitària. A conti-
nuació es van lliurar els premis a:

-Sr. Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, professor con-
tractat doctor del Departament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció, de l’Escola Superior de Tecnologia i Cièn-
cies 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 Martín, professora contractada doctora del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia, de la Facultat de Ciències de la Salut.

Imatge de la mesa presidencial durant l’acte
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Moment en el qual el professorat premiat pronuncia unes paraules d’agraïment
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A continuació, la secretària del jurat va llegir l’acta 
de la concessió del IX Premi a la Iniciativa Emprene-
dora 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 
PAYNOPAIN Solutions, SL empresa de base tecno-
lògica especialitzada en el desenvolupament d’apli-
cacions dirigides a crear mitjans de pagament sense 
diners físics. A més, desenvolupa projectes en àrees 
diverses com ara cobrament de serveis en línia i 
fora de línia, processament de pagaments,  control 
i explotació d’esdeveniments i concerts, tractament 
de dades, desenvolupament de plataformes per a 
donar servei a comerços i clients, accés a transport 
públic o emissió de targetes.

Finalment, la Sra. Blanca Vicente va llegir l’acta 
de concessió del XVIII Premi d’Investigació –
Trajectòria Investigadora- 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 doctor Luis és un investigador de referència internacional en l’àrea de química orgànica i, més concretament, 
en el camp de la química supramolecular, branca de la química que estudia 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.

Moment de l’agraïment del Sr. Benjamín Garcés Saura pel premi del Consell Social

El Sr. Santiago Luis Lafuente rebent el premi
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El president del Consell Social i el rector junt amb les persones premiades
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CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CONSELL SOCIAL ANY 2017

Premi d’Investigació, modalitat Trajectòria Investigadora  
El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el pro-
pòsit de fomentar la investigació universitària en general, i espe-
cialment en aquesta Universitat, acorda convocar la XIX edició del 
Premi d’Investigació Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló Trajectòria Investigadora.

Les bases del premi seran les següents:

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

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

a. La consecució de contractes d’investigació i el desenvo-
lupament d’activitats amb empreses i institucions. 

b. La duració de les col·laboracions amb empreses i institucions i la 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 tres mesos següents des de la data de fina-
lització del termini d’admissió de les candidatures.

Les persones interessades hauran de presentar la seua candidatura a través del Registre de la Universitat 
Jaume I, codi 17054, per mitjà d’una instància adreçada al Consell Social en el termini de 30 dies des de la 
publicació d’aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

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.

El secretari del jurat serà el del Consell Social.

5. El jurat podrà demanar l’opinió de persones assessores, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de 
selecció i mantenir entrevistes amb els candidats i candidates.

6. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. 

7. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors 
a partir de l’endemà al de la notificació.

Consell Social
Premi d’Investigació  XIX

  Trajectòria Investigadora 2017
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Sense perjudici del que s’ha esmentat, es podrà igualment presentar recurs potestatiu de reposició, que 
s’interposarà davant del Consell Social en el termini d’un mes des de la notifi cació de la resolució de 
concessió. Transcorregut aquest termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, 
sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

El termini màxim per a dictar i notifi car la resolució del recurs de reposició serà d’un mes. Contra la resolució 
del recurs de reposició no podrà interposar-se novament l’esmentat recurs.

Castelló de la Plana, 3 de juliol de 2017

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil
El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el pro-
pòsit de fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor de 
l’estudiantat, acorda convocar la X edició del Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil.

Les bases del premi seran les següents:

1. El premi es dirigeix a tot l’alumnat de la Universitat Jaume 
I que estiga cursant estudis de llicenciatura, grau, màster 
ofi cial i doctorat, o els hagen fi nalitzat 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 Científi c, Tecnològic 
i Empresarial de l’UJI (ESPAITEC) com a empresa virtual per 
6 mesos de duració, valorada en 500 euros. En el cas que 
l’empresa premiada ja estiga vinculada a ESPAITEC, l’import 
de la vinculació virtual, valorat en 500 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:

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

b. Originalitat i caràcter innovador del projecte.

c. Potenciació de l’autoocupació.

d. Repercussió social, econòmica i industrial.

e. Desenvolupament econòmic i social.

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

g. 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 fi nalització del termini per a la 
presentació de candidatures al Premi.

Consell Social
X Premi a la Iniciativa 

Emprenedora Estudiantil 
2017
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5. Presentació de candidatures. Consistirà en la presentació d’una sol·licitud, segons la guia annexa, 
acompanyada per una memòria, l’extensió màxima de la qual serà de deu pàgines, incloent-hi els 
aspectes següents:

a. Exposició de la iniciativa empresarial.

b. Forma jurídica de l’empresa.

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

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

e. Els candidats i candidates podran aportar un vídeo, de cinc minuts aproximadament de duració, que 

descriga l’activitat de l’empresa.

S’acreditarà la condició d’estudiantat o de titulat o titulada per 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 a través del Registre de la Universitat Jaume I, codi 
17954, per mitjà d’una instància dirigida al Consell Social en el termini de 30 dies des de la publicació 
d’aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La sol·licitud inclourà les dades i 
contingut que especifica la guia que s’adjunta a continuació. 

7. El resultat del concurs es comunicarà dins dels tres 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 i el president de la Confederació 
d’Empresaris de Castelló. El secretari del jurat serà el del Consell Social. 

9. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. 

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.

11. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà al de la notificació. Sense perjudici del que s’ha esmentat, podrà igualment presentar-se 
recurs potestatiu de reposició, que s’interposarà davant el Consell Social en el termini d’un mes des de 
la notificació de la resolució de concessió. Transcorregut aquest termini, únicament podrà interposar-
se recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari 
de revisió. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d’un mes. 
Contra la resolució del recurs de reposició no es podrà interposar cap altre recurs. 

Castelló de la Plana, 3 de juliol de 2017
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Premi a l’Excel·lència Docent Universitària
El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el pro-
pòsit de fomentar la qualitat de l’ensenyament acorda convocar la 
VIII edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària.

Les bases d’aquest Premi són les següents:

I. DESTINATARIS
Professorat universitari, 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 funcionarial, laboral o administrativa.

S’estableix com a requisit haver obtingut en el curs 2016/17 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 DO-
CENTIA corresponents a la valoració de l’alumnat (equivalents a 
una qualifi cació de 4,5 punts en l’enquesta d’avaluació docent). Així 
mateix, és requisit haver obtingut una valoració mitjana de l’alumnat 
mínima de trenta punts (equivalents a una qualifi cació de 4,0 punts 
en l’enquesta d’avaluació docent) en els últims cinc cursos.

II. CRITERIS DE VALORACIÓ

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) Direcció de tesis doctorals.	

Els criteris de valoració a), b), e), f) i g) es referiran als últims cinc cursos acadèmics, en tant que la resta de 
criteris ho seran del curs acadèmic 2016/17 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

Les persones interessades hauran de presentar la candidatura a través del Registre de la Universitat Jaume I, 
codi 17054, mitjançant d’una instància dirigida al Consell Social, en el termini de 30 dies des de la publicació 
d’aquestes bases en el Diari Ofi cial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, el vicerectorat competent en 
matèria de professorat podrà donar a conèixer la convocatòria del premi mitjançant una carta d’invitació. Les 
candidatures hauran de ser individuals, sense que procedisca la presentació de candidatures col·lectives. No 
podran presentar-se ni proposar-se candidatures que hagen obtingut aquest guardó en edicions anteriors.

IV. PREMIS

Es convoquen quatre premis, corresponents al curs acadèmic 2016/17, un per cadascun 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. 

Consell Social

IX Premi a la Excel·lència 
Docent Universitària 2017

corresponent al curs 2016/2017
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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 Castelló; un 
representant de la Secretaria Autonòmica d’Educació; els dos vicepresidents del Consell Social de la Univer-
sitat Jaume I; el vicerector competent en matèria de professorat i un vocal del Consell Social representant 
dels interessos socials, designat per la presidència.

El secretari del jurat serà el del Consell Social.

b) El jurat podrà demanar l’opinió de persones assessores, sol·licitar l’avaluació a un comitè extern de selecció 
i mantenir entrevistes amb els candidats i les candidates. 

c) El jurat, després d’estudiar i comprovar les sol·licituds proposades, baremarà les candidatures. En les actes 
del jurat es farà constar un breu currículum de cadascuna de les persones proposades i dels mèrits presos 
en consideració. 

d) El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de declarar desert el premi. 

e) El president del Consell Social donarà a conèixer la concessió del premi, sense perjudici de fer-la pública 
pels mitjans que considere oportuns. 

VI. BAREM 

a) Avaluació de l’activitat docenta 20 + 3·(E – 30) punts
b) Productivitat de caràcter docentb fins 15 punts
c) Docència impartida en llengua anglesa fins 5 punts
d) Ús de les TICs en l’activitat docent fins 5 punts
e) Participació en cursos de formació docentb fins 5 punts
f) Direcció i participació en projectes de millora educativab fins 15 punts
g) Direcció de tesis doctoralsb fins 5 punts 

a E = valor mitjà de la suma dels indicadors del programa DOCENTIA corresponents a la valoració de l’es-
tudiantat per al quinquenni 2012/13-2016/17.
b  Es consideraran els mèrits corresponents als últims cinc cursos acadèmics.

VII. RECURSOS

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des 
de l’endemà de la seua notificació.

Sense perjudici del que s’ha exposat, podrà igualment presentar-se recurs potestatiu de reposició, que s’in-
terposarà davant del Consell Social en el termini d’un mes des de la notificació de la resolució de concessió. 
Transcorregut l’esmentat termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sense 
perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d’un mes. Contra la resolució 
del recurs de reposició no podrà interposar-se novament l’esmentat recurs.

Castelló de la Plana, 3 de juliol de 2017
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El 31 de gener el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, va assistir al desdejuni informatiu organitzat 
per “Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània”, amb el Sr. Vicent Soler, conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la 
Generalitat Valenciana, presentat pel Sr. Esteban Morcillo Sánchez, rector de la Universitat de València, que 
va tindre lloc en l’Hotel Astoria Palace de València.

El 2 de febrer es va celebrar una trobada tècnica de les secretaries de consells socials de les universitats 
espanyoles en la Universitat Politècnica de Madrid, a la qual va assistir la secretària del Consell, Sra. Blanca 
Vicente.

El 6 de febrer en l’Hotel Astoria Palace de València, el president del Consell Social de l’UJI, Sr. Breva, va 
participar en un desdejuni informatiu. El ponent va ser el Sr. Salvador Navarro, president de la Confederació 
Empresarial Valenciana-CEV, presentat pel Sr. Antonio Garamendi, president de CEPYME.

El 17 de febrer el Sr. José Luis Breva, president del Consell Social de la Universitat Jaume I, va participar en 
l’homenatge al Sr. Rafael Benavent Adrián en l’acte organitzat per la Fundació Universitat Jaume I–Empresa 
(FUE), en reconeixement a la seua magnífica tasca com a president de l’entitat durant 24 anys.

El 24 de febrer es va celebrar, en el Paranimf de la Universitat, l’acte institucional del 26è aniversari de la 
Universitat Jaume I. Van formar part de 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, l’alcaldessa de 
Castelló de la Plana, Sra. Amparo Marco, el rector honorari de la Universitat Jaume I, Sr. Francisco Michavila, 
el secretari general de la Universitat Jaume I, Sr. José Luis Blasco i la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i 
Innovació Educativa, Sra. Pilar García Agustín.

En el transcurs de l’acte es va procedir al lliurament de distincions al PAS i PDI en actiu amb 25 anys de serveis 
prestats i al personal jubilat durant l’any 2016, entre els quals estaven el Sr. José Muñoz i la Sra. María Pilar 
Porcar, que van prestar serveis al Consell Social. El secretari general va anomenar cadascuna de les persones 
perquè s’aproximaren a la taula on van rebre, de mans del rector, el diploma i la seua felicitació. 

 El president de la FUE, junt amb altres membres del Patronat
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A continuació, es va procedir al lliurament dels premis extraordinaris de fi de grau del curs 2015/16. 
Després es van lliurar els premis del Consell Social corresponents a l’any 2016: VIII Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, IX Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XVIII Premi Investigació–Trajectòria 
Investigadora.

Posteriorment es va procedir al lliurament oficial de la Medalla de la Universitat Jaume I a la Generalitat Va-
lenciana, que va ser rebuda pel Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig.

A la vesprada es va inaugurar la nova seu de la universitat en la ciutat, a la plaça de l’Hort dels Corders, amb el 
lema «Menador, espai cultural». A l’acte, presidit pel rector Sr. Vicent Climent, van assistir, entre altres autoritats, 
el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva i els vicepresidents Sr. Ernesto Tarragón i Sr. Carlos Cabrera.

El rector lliurant el reconeixement al personal jubilat

El Sr. Ximo Puig en el moment de rebre la distinció
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El president del Consell Social, junt amb el rector durant la visita

Assistents al dinar

El 28 de febrer va tindre lloc una reunió de les secretaries dels consells socials de les universitats valencia-
nes en la Universitat Politècnica de València. Va assistir la secretària del Consell Social, Sra. Blanca Vicente.

El 9 de març, amb motiu de la jubilació de la secretària de la presidència del Consell Social, Sra. María Pilar 
Porcar Centelles, després de 45 anys de servei a la Universitat, dels quals 22 van estar dedicats al Consell 
Social, es va organitzar un dinar.

Va ser obsequiada amb diferents regals, entre ells una placa amb el text «En reconocimiento a su magnífica 
labor como secretaria de la presidencia del Consejo Social».
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El 14 de març el Club de Recursos Humans de la FUE-UJI va organitzar el lliurament dels Premis a la Creació 
d’Ocupació, al qual va acudir el Sr. Breva, president del Consell Social; en l’esmentat acte va tindre lloc una 
conferència, el ponent de la qual va ser el Sr. Manuel Pimentel, exministre de Treball i Assumptes Socials i 
novel·lista.

El 18 de març, Dia Oficial de la Província de Castelló, el president del Consell Social de la Universitat Jaume I, 
va assistir a l’acte de lliurament dels premis de la III Edició alta distinció de la província de Castelló i mèrits a 
l’esport, les arts, la solidaritat i la innovació, en el saló de recepcions de la Diputació.

El dia 7 d’abril el Sr. Breva va acudir a l’acte de lliurament dels II Premis Faro de PortCastelló, que va estar 
presidit pel president de la Generalitat, Sr. Ximo Puig, amb la participació de l’alcaldessa de Castelló de la 
Plana, Sra. Amparo Marco. L’objectiu de l’acte va ser reconèixer el treball realitzat per persones o empreses 
relacionades amb el recinte portuari i reforçar el sentit de pertinença a la comunitat portuària.

Els dies 4 i 5 de maig el president i la secretària del Consell Social van assistir a les IV Jornades de fundraising 
per a la promoció del mecenatge universitari, organitzades pel Consell Social de la Universitat de Vigo. En les 
jornades es van tractar, entre altres temes, el finançament de les universitats, la marca pública universitària 
i l’elaboració d’un llibre blanc sobre mecenatge universitari.

El dia 9 de maig el Sr. Breva, president del Consell Social de la Universitat Jaume I, va assistir a l’acte de 
celebració del Dia d’Europa, que va tindre lloc al Palau de la Generalitat i va ser presidit pel president de la 
Generalitat, Sr. Ximo Puig.

El dia 10 de maig va tindre lloc l’acte d’inauguració del XX Congrés Turisme Universitat Empresa amb el títol 
«Governança i participació en la gestió sostenible de destinacions turístiques», dirigit pel Sr. Diego López Olivares. 

La mesa presidencial va estar formada pel rector, Sr. Vicent Climent, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Castelló 
de la Plana, Sra. Amparo Marco, el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Sr. Francesc 
Colomer, el president de la Diputació de Castelló, Sr. Javier Moliner, el president del Consell Social, Sr. José 
Luis Breva i el director del congrés, Sr. Diego López Olivares.

Mesa presidencial de la inauguració del Congrés de Turisme



45ASSISTèNCIA A ACTES

La mateixa vesprada, el Sr. Breva, va visitar l’exposició de Luis Prades, «Més de mig segle de pintura», que va 
ser inaugurada en la sala d’exposicions de l’edifici Menador espai cultural.

El dia 17 de maig, a l’aula magna de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat 
Jaume I, es va celebrar l’acte de lliurament dels certificats de la 18a. promoció d’Enginyeria Industrial i de la 
2a. promoció del màster universitari d’Enginyeria Industrial, a la qual va assistir el Sr. José Luis Breva.

A la vesprada es va celebrar, a la sala 
d’actes Alfons el Magnànim, la inauguració 
de les V  Jornades de Majors i Noves 
Tecnologies, al qual va assistir el president 
del Consell Social.

El dia 18 de maig, a la sala d’actes de 
l’edifici del Consell Social, va tindre lloc 
l’acte de lliurament dels premis de les 
Olimpíades Acadèmiques en la Fase Local, 
en deu modalitats: Matemàtiques, Física, 
Química, Biologia, Economia, Humanitats, 
Història i Patrimoni, Publicitat, Valencià i 
d’Agroalimentària i del Medi Natural. L’acte 
va ser presidit pel rector i va assistir el 
president del Consell Social, Sr. Breva.

El dia 19 de maig va tindre lloc el solemne acte acadèmic d’investidura com a doctor honoris causa del Sr. 
Jordi Garcés Ferrer, i la investidura de nous doctors per la Universitat Jaume I.

L’acte va ser presidit pel rector, Sr. Vicent Climent; l’alcaldessa de Castelló, Sra. Amparo Marco i el president 
de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig. També van formar part de la mesa presidencial el rector de la Uni-
versitat de València, Sr. Esteban Morcillo; el rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Sr. Jesús Tadeo, 
el rector de la Universitat de Burgos, Sr. Manuel Pérez, el secretari general Sr. José Luis Blasco i el president 
del Consell Social, Sr. José Luis Breva.

Imatge de l’acte a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

El president del Consell Social Sr. Breva junt amb el rector i el gerent de la Fundación 
Dávalos-Fletcher, Sr. José Vicente Ramón, que acompanyen una de les persones premiades.
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El Sr. Jordi Garcés va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Jaume I per la seua contribució en 
el camp de les ciències socials des d’una perspectiva interdisciplinària així com per la seua vinculació a la 
universitat.

A l’acte van assistir la secretària del Consell Social, Sra. Blanca Vicente, el vocal Sr. Manel Nieto i el secretari 
del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, Sr. Jesús Marí.

El dia 24 de maig es va celebrar al saló d’actes de l’edifici del Consell Social, l’acte de lliurament dels Premis 
Ernest Breva a l’Excel·lència Acadèmica. Va assistir el president del Consell Social, Sr. Jose Luis Breva.

Mesa presidencial de l’acte acadèmic, durant la intervenció del professor Garcés

Mesa presidencial del lliurament dels premis
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Mesa presidencial de l’acte de cloenda

El dia 25 de maig el Sr. Breva va formar part del jurat oficial del certamen “Empresa de l’any” del diari 
Mediterráneo, amb l’acte de lliurament de premis a continuació. Es va comptar amb la presència del president 
de la Generalitat, Sr. Ximo Puig, així com amb la del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Sr. 
Vicent Marzà.

El dia 1 i 2 de juny la secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I, Sra. Blanca Vicente, va participar 
en les jornades de secretaris de consells socials de les universitats espanyoles, que es van celebrar en la 
Universitat de Còrdova. 

El tema central que van tractar les jornades va versar sobre la transparència en les universitats espanyoles, 
així com sobre les perspectives del sistema universitari. També es va debatre sobre la duració dels estudis 
de grau i màster.

El dia 15 de juny el president i la secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I van assistir al concert 
de l’Orquestra Simfònica Freixenet, de l’Escola de Música Reina Sofia, que es va celebrar en l’Auditori i Palau 
de Congressos de Castelló amb motiu del 50 aniversari de la refineria BP de Castelló.

El dia 19 de juny el Sr. Breva va acudir a una reunió amb SAUJI (Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI) 
en la qual se’l va informar de les activitats i els programes.

El dia 20 de juny el Sr. José Luis Breva, president del Consell Social, va participar en el desdejuni informatiu 
de la tribuna «Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània» amb l’assistència de la Sra. Elena Cebrián, consellera 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

A la vesprada, la Fundació Universitat-Empresa va organitzar l’acte de cloenda dels postgraus propis de l’UJI, 
al Paranimf de la Universitat Jaume I. La taula presidencial va estar formada pel rector, Sr. Vicent Climent; 
el president del Consell Social, Sr. José Luis Breva; el president de la FUE, Sr. Rafael Benavent; la vicerectora 
d’Estudis, Sra. Isabel García i el director acadèmic, Sr. Joaquín Beltrán.
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 El dia 21 de juny el Sr. Breva va acudir a l’acte de commemoració del 50 aniversari de la posada en marxa 
de la refineria de Castelló que, sota la presidència de Sa Majestat el Rei, es va celebrar a les instal·lacions de 
BP Oil Espanya.

El mateix dia va assistir a l’acte de cloenda del curs acadèmic 2016/17 de la Universitat per a Majors.

A la vesprada va assistir al lliurament del premi del Col·legi Oficial de Metges de Castelló i la Diputació de 
Castelló, «Doctor Enrique Boldó».

El mateix dia es va celebrar a Madrid l’assemblea general de la Conferència de Consells Socials de les Uni-
versitats Espanyoles a la qual va assistir la secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I, Sra. Blanca 
Vicente. Va intervenir el Sr. Jorge Sáinz González, secretari general d’Universitats del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport per a exposar les polítiques desplegades pel seu departament.

El dia 22 de juny el president Sr. Breva va assistir, a la Cambra de Comerç de Castelló, a la Jornada Indústria 
4.0, organitzada pel periòdic Mediterráneo i el Periódico del Azulejo.

El mateix dia 22, a la sala d’actes de l’edifici del Consell Social de la Universitat Jaume I, es va celebrar l’acte 
de lliurament dels diplomes acreditatius de la concessió dels premis i ajudes de Mobilitat, finançats pel Banc 
Santander, al qual va assistir el president del Consell Social de la Universitat Jaume I. L’entitat financera va 
concedir 133 beques i ajudes i va premiar la divulgació dels investigadors i investigadores, la innovació del 
professorat i la trajectòria de jóvens investigadors i investigadores.

A la vesprada va acompanyar el rector, Sr. Vicent Climent, a l’acte de graduació de la primera promoció de 
Medicina i la tercera d’Infermeria, que va ser molt concorreguda i emotiva, i en la qual el Sr. Breva els va diri-
gir unes paraules que posaven de manifest l’esforç que ha fet la Universitat per a posar en marxa el grau en 
Medicina. Va felicitar els graduats i graduades i els va animar a continuar treballant amb vocació i que l’esforç 
i l’ètica presidisquen el seu comportament.

Autoritats i persones premiades
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Graduats i graduades amb les autoritats

El dia 12 de juliol el Sr. José Luis Breva va assistir a la reunió del Consell Valencià d’Universitats i Formació 
Superior.

El dia 15 de setembre el president del Consell Social va estar present en la Jornada desdejuni empresarial 
Bankia-Mediterràneo, a l’Hotel NH Castellón Mindoro, amb la participació del Sr. Sebastián Albella, president 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

El dia 22 de setembre es va celebrar el solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2017/18 al Paranimf de 
la Universitat Jaume I. L’acte va ser presidit pel rector de l’UJI, Sr. Vicent Climent; el conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esports, Sr. Vicent Marzà; l’alcaldessa de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, Sra. 
Amparo Marco; el rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Sr. Jesús Tadeo; el president del Consell 
Social, Sr. José Luis Breva; el rector Honorari de la Universitat Jaume I, Sr. Francesc Michavila i el secretari 
general, Sr. José Luis Blasco. 

En aquest mateix acte es van lliurar els premis extra-
ordinaris de doctorat.

La lliçó inaugural es va impartir pel catedràtic d’univer-
sitat de Química Física, Dr. Juan Manuel Andrés Bort, 
amb el títol «Nanotecnologia: ciència, art i tecnologia_».
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Acte d’obertura del curs 2017/18

El president del Consell Social, el rector, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana 
i l’alcaldessa de Castelló de la Plana
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A l’acte també van assistir el president d’honor del Consell Social, Sr. Rafael Benavent, la secretària, Sra. Blanca 
Vicente i el vocal, Sr. Francisco Sacacia.

El dia 28 de setembre, tant el president com la secretària del Consell Social, van acudir a la inauguració de 
l’aula magna «Joan Francesc Mira» de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. 
En l’acte es va descobrir una placa commemorativa i a continuació es va inaugurar l’exposició «L’ofici d’ob-
servar i escriure».

En l’acte es va homenatjar el doctor Joan Francesc Mira, professor de grec de l’UJI, per les seues qualitats 
com a docent, traductor, antropòleg i escriptor. 

El professor Mira va agrair aquest reconeixement per part d’una institució a la qual ha estat unit per estrets 
llaços des de fa molts anys. 

El dia 2 d’octubre, a l’Hotel Las Arenas de València, el Sr. Breva va acudir al desdejuni informatiu “Fòrum Eu-
ropa–Tribuna mediterrània” que va comptar amb la presència del Sr.  Ximo Puig, president de la Generalitat 
Valenciana.

El mateix matí va estar present en els actes programats en ocasió del Dia de la Policia, a l’Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló. Es va celebrar la santa missa a la basílica de la Mare de Déu del Lledó, així com un 
homenatge als caiguts i la imposició de condecoracions.

A la vesprada va assistir a la inauguració de l’exposició «IMAGINARY: una mirada matemàtica» a la sala 
polivalent del Menador; posteriorment, el catedràtic de Computació i Intel·ligència Artificial i doctor en 
Matemàtiques, professor Francisco Toledo Lobo, va impartir la conferència «Les matemàtiques de la Terra».

Presentació de l’exposició “IMAGINARY: una mirada matemàtica”
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El dia 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana, el president del Consell Social de la Universitat Jaume I va 
assistir a l’acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat, convidat pel president Sr. Ximo Puig. 

El dia 11 d’octubre el Sr. Breva va acudir al Desdejuni empresarial Bankia–Mediterráneo a l’Hotel Intur Castelló, 
amb la participació del Sr. Manuel Illueca Muñoz, director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF).

El dia 12 d’octubre, al quarter de la Guàrdia Civil de Castelló de la Plana, es va celebrar l’acte institucional de 
la festivitat de la santíssima Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, al qual va assistir convidat el 
president del Consell Social, Sr. José Luis Breva.

El dia 3 de novembre el president del Consell Social va participar en l’acte de presentació del Codi ètic de la 
Universitat Jaume I, a la sala de conferències de l’edifici Menador. 

El rector va ser l’encarregat de presentar el document elaborat sota la coordinació del comissionat per a l’Ètica 
i la Responsabilitat Social Universitària, Sr. Domingo García Marzá.

L’acte va comptar amb una taula redona sobre «La gestió de l’ètica i la responsabilitat social en les empreses 
i organitzacions», en la qual van participar empreses i institucions que van donar a conèixer a la societat 
bones pràctiques en aquest àmbit i van reivindicar la importància de l’ètica en la gestió de qualsevol tipus 
d’organització.

El 16 de novembre va tindre lloc a Madrid l’assemblea general de la Conferència de Consells Socials de les 
universitats espanyoles, a la que va acudir la secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I, Sra. 
Blanca Vicente Ninot.

El dia 21 de novembre, la Universitat Jaume I de Castelló va investir doctor honoris causa el filòsof i ca-
tedràtic d’Estètica de la Universitat de València, Dr. Romà de la Calle, en un acte en el qual també es va 
celebrar l’obertura del curs 2017/18 de l’Escola de Doctorat, així com la investidura de 67 nous doctors i 
doctores per l’UJI.

Presentació del Codi ètic de la Universitat Jaume I
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La mesa presidencial va estar formada 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 
la directora de l’Escola de Doctorat, Sra. Mercedes Correa.

El catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts i vicerector de Cultura, Sr. Wenceslao Rambla, va actuar com a 
padrí del nou doctor honoris causa.

El 24 de novembre el Sr. Breva va participar en la reunió de la comissió executiva de la Fundació General amb 
l’objecte de formular el pla d’actuació per a 2018 (programa d’activitats i pressupost).

El 30 de novembre a la Sala Opal del Gran Casino del Grau de Castelló, el president junt amb la secretària del 
Consell Social van assistir a la VIII Jornada Empresarial amb el títol «Intermodalitat ferrocarril-port. Augment 
de la competitivitat empresarial”. 

Va presentar la jornada el Sr. José Luis Valencia, director del periòdic Mediterráneo. Va haver-hi conferències 
a càrrec del ministre de Foment, Sr. de la Serna i del president de l’Autoritat Portuària, Sr. Toledo. Va clausurar 
la jornada la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Vertebració de Territori, Sra. M. José Salvador Rubert.

En finalitzar, van acudir junt amb el vicepresident Sr. Carlos Cabrera, a la visita guiada a les instal·lacions de 
la nova Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I.
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El 19 de desembre es va celebrar la Jornada “Justícia i corrupció”, organitzada pels grups d’investigació Due 
Process Research Group (DUPRO) i Estudis Avançats de Dret Processal (EADEP), dirigits pel Dr. Gómez Colomer, 
catedràtic de Dret Processal, amb la col·laboració del Consell Social de la Universitat Jaume I.

La mesa inaugural va estar formada pel president del Consell Social, Sr. José Luis Breva, el secretari general, 
Sr. José Luis Blasco, el president del Consell Social de la Universitat de Vigo, Sr. Ernesto Pedrosa Silva i la 
directora de la jornada, la Dra. Andrea Planchadell, professora titular del Departament de Dret Públic de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. 

Les interessants ponències es van presentar en dues seccions: una dogmaticoacadèmica i una altra 
tecnicoprofessional. Ambdues van comptar amb especialitzats ponents.

Inauguració de la Jornada «Justícia i corrupció»

El rector, el president i el vicepresident del Consell Social, el vicerector d’Infraestructures i l’arquitecte durant la visita
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L’any informatiu del Consell Social de l’UJI començava amb la cobertura de la concessió dels seus premis: XVIII 
Premi a la Trajectòria Investigadora; IX Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i la VIII edició dels Premis 
a l’Excel·lència Docent.

El Consell Social va aparèixer novament en premsa al mes de maig per a informar del XX Congrés Internacional 
de Turisme Universitat-Empresa. Es va assenyalar la presència en la inauguració del president del Consell 
Social, Sr. José Luis Breva, entre altres personalitats acadèmiques i polítiques.

Més tard es publica un article que es referix al I Pla d’Igualtat de la Universitat, en el qual s’alerta sobre el 
respecte a la paritat de gènere en els òrgans de govern de la institució.

Posteriorment es va informar de la convocatòria dels premis per a 2017: IX Premi a l’Excel·lència Docent Uni-
versitària; X Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i XIX Premi d’Investigació–Trajectòria Investigadora.

La premsa va informar sobre la reunió del Consell Social del mes de novembre, en la qual es van tractar les 
línies mestres d’actuació presentades pel rector de la Universitat, Sr. Vicent Climent, en referència al pressupost 
2018. En la notícia es destaquen, sobretot, les consideracions econòmiques relatives als projectes futurs de 
desenvolupament del campus i de l’oferta acadèmica i de serveis.

Un altre assumpte destacat han sigut les notícies publicades sobre l’informe no favorable emès pel Ple del 
Consell Social sobre la necessitat del requisit lingüístic (C1 de valencià) per a obtenir el títol de grau. El Consell 
Social va assenyalar que aquest informe no suposa un posicionament en contra de l’ensenyament i promoció 
del valencià, sinó que es tracta de no limitar a l’UJI en el seu potencial d’atracció d’alumnat.

La premsa també es va fer ressò del suport del Consell Social i del seu president al rector quant a reivindicar 
un finançament més just per a la universitat pública de Castelló i la necessitat d’acabar la construcció de la 
Facultat de Ciències de la Salut.






