
Bases del IV Concurs de Rebosteria de Comerç Just de l’UJI 

 

Amb  motiu  de  la  celebració  de  la  IV  Setmana  pel  Comerç  Just  UJI,  l’Oficina  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  del  Vicerectorat  d’Internacionalització, 
Cooperació i Multilingüisme de l’UJI ha programat diverses activitats, entre les quals es 
troba la convocatòria del IV Concurs de Rebosteria de Comerç Just UJI, que es regirà 
per les següents bases: 

 

Primera. Participants 

Poden  participar  en  aquest  concurs  tots  els membres  de  la  comunitat  universitària 
(PAS, PDI i alumnat) i els membres de SAUJI.  

 

Segona. Termini d’inscripció 

El termini d’inscripció per a participar en el concurs comença el dia 9 de març de 2017 i 
finalitza el dia 3 de maig de 2017 a les 14 hores. Les persones interessades a participar 
en el concurs han d’omplir i presentar el model de sol∙licitud ordinària que es troba en 
el Registre General de  la Universitat  Jaume  I,  adreçat  a  l’OCDS  (Àgora universitària, 
Edifici E1). 

És necessari un mínim de 5 persones inscrites per a poder dur a terme el concurs. 

El 4 de maig es comunicarà als sol∙licitants l’admissió al concurs. 

 

Tercera. Normes de presentació 

Totes les receptes presentades a concurs han d’incorporar, almenys, un ingredient de 
comerç  just, encara que es valorarà  la  incorporació de més d’un producte de comerç 
just i de productes locals i ecològics. Per a garantir aquest requisit, el dia de celebració 
del concurs els participants han de presentar, junt amb el plat de la recepta elaborada, 
un sobre tancat amb la següent informació: 

• Nom, DNI, adreça i telèfon de contacte. 
• Fitxa  adjunta  on  s’indique  el  nom  del  plat  presentat  a  concurs,  ingredients 

utilitzats  (amb  les quantitats  i especificant quins  són de comerç  just  i  locals  i 
ecològics) i forma d’elaboració. 

• Envasos, paquets o embolcalls dels productes de comerç just i llocs de compra 
dels productes de comerç just i ecològic utilitzats. 



Els  plats,  elaborats  amb  la  documentació  que  s’indica  en  la  base  anterior,  s’han  de 
presentar  el  dia  9  de maig  de  2017  de  8  a  10  hores  a  l’Oficina  de  Cooperació  al 
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I. 

Les persones que participen  al  concurs,  rebran un obsequi de productes de  comerç 
just. 

En el moment de  la recepció, es  fotografiarà el producte  final  lliurat  i en cas que ho 
demane la persona sol∙licitant, i sempre que siga possible, es tornarà a aquesta la part 
del producte que no resulte imprescindible per a la valoració del jurat. 

 

Quarta. Jurat 

El jurat està format per: 

• La vicerectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, 
Inmaculada Fortanet Gómez. 

• La directora de l’OCDS, Carmen Lázaro Guillamón. 

• Un representant de l’estudiantat, Salvador Hugo López Bernadó o persona en 
qui delegue. 

• Un representant del PDI: Margarita Miñarro Yanini o persona en qui delegue. 

• Un representant del PAS, Alicia Trilles González o persona en qui delegue. 

 

El jurat té plena competència en l’elecció de les receptes guanyadores. 

El  jurat  ha  d’elegir  un  secretari  o  secretària  i  alçar  una  acta  on  es motive  l’elecció, 
tenint en compte la qualitat del producte final i la integració dels productes de comerç 
just i, si escau, ecològic. 

 

Cinquena. Mitjans de notificació 

L’OCDS comunicarà la concessió dels premis el mateix dia de presentació dels plats. 

La resolució de concessió dels premis es publicarà al tauler d’anuncis de l’OCDS i en la 
següent adreça web: 

https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

 



L’organització  es  reserva  el  dret  a  la  difusió  en  línia  i  impresa  de  les  receptes  i 
fotografies de plats i concursants. 

Sisena. Premis 

S’estableixen els següents premis: 

• Primer premi 
Una cistella de productes solidaris  i de comerç  just  i ecològic valorada en 100 
euros. 

• Segon premi 
Una  cistella de productes  solidaris  i de  comerç  just  i ecològic valorada en 75 
euros. 

L’assignació pressupostària dels premis correspon a  la partida assignada al Programa 
de sensibilització de l’OCDS, projecte 11G022, subprojecte 01, línia 00000. 

 

Setena. Acceptació de les bases 

La  participació  en  aquest  concurs  suposa  l’acceptació  de  totes  les  bases  i  de  la 
resolució  del  jurat,  així  com  també  dels  canvis  que  com  a  conseqüència  de  factors 
aliens a la Universitat Jaume I puguen produir‐se posteriorment. 

 

Vuitena. Recursos 

Contra aquesta resolució, que posa fi a  la via administrativa, es pot  interposar recurs 
de reposició davant el Rectorat de  la Universitat Jaume  I, de conformitat amb el que 
disposa  l’article  116  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data 
de publicació de la convocatòria. 

No  obstant  això,  les  persones  interessades  poden  interposar  directament  recurs 
contenciós  administratiu davant  el  Jutjat Contenciós Administratiu,  en  el  termini de 
dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. Si les 
persones  interessades  havien  interposat  el  recurs  de  reposició  anteriorment 
mencionat,  no  es  podrà  interposar  el  recurs  contenciós  administratiu  fins  que  no 
s’obtinga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el 
que disposa l’article 116 i següents de l’esmentada Llei 30/1192. 

 

 



 

Novena. Publicació de la convocatòria 

Aquesta convocatòria es publicarà en la següent adreça web: 

https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

 

Es publicarà també al tauler d’anuncis de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (Àgora. Campus del Riu Sec, edifici E1. Telèfon: 964 729 390). 

El rector, i per delegació de firma (Resolució 26/6/2012), la vicerectora de Cooperació, 
Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 

 

 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana,  8 de març de 2017 

 


