
Bases del VI concurs  
de targetes de Nadal solidàries UJI 2015 

 
 
 
 

Primera. Objecte 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de la Universitat Jaume I, en 
col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions, convoca el VI concurs 
de targetes de Nadal solidàries UJI amb la finalitat de fomentar la creativitat 
entre l’alumnat de la Universitat i dirigit a la promoció de valors solidaris en la 
societat en general i entre la comunitat universitària en particular. 
Cada autor o autora ha de lliurar una sola obra original i inèdita i no presentada en 
cap altre certamen. La Universitat Jaume I garanteix l’anonimat de totes les 
persones que participen fins al moment de l’elecció de les obres guanyadores. 
En les targetes apareixerà el nom de l’autor o autora i el centre de procedència. 
 
 
Segona. Formes de presentació 

• La proposta ha d’incloure la llegenda que s’indica a continuació: «Nadal 
solidari UJI 2015» en les següents llengües: 
 
ca Nadal solidari 
es Navidad solidaria 
eu Gabon solidarioak 
gl Nadal solidario 
en Solidarity at Christmas 
de Solidarische Weihnachten 
fr Noël solidaire 
it Natale solidario 
pt Natal solidário 
ar  عيد ميالد متضامن 
zh [tradicional] 

聖誕節團結 

 
 
 

• També s’inclou per si els/les autors/es ho volen fer servir la llegenda «Bon 
Nadal» 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Així mateix, s’hi ha d’afegir el logotip de l’UJI (es pot obtenir a la pàgina 
web: http://www.uji.es/infoinst/docinst/ivc/ o sol·licitar-lo en format vectorial a 
disseny@uji.es). 

• Tots els materials han de ser originals o amb la cessió de drets d’autoria. 
L’ús de qualsevol recurs descarregat d’Internet amb drets d’autoria 
comporta l’exclusió directa del concurs. 

• Es pot elegir qualsevol de les modalitats de presentació següents (només 
es podrà participar en una de les dues modalitats): 

 
Modalitat A 
• La targeta s’ha de presentar en dues mides: 405x270 píxels i 600x400 

píxels.  Pot incloure-hi imatge, vídeo i so.  
• Es pot presentar en qualsevol format gràfic animat tipus gif animat, Flash, 

etc. Cal garantir que es veu correctament en qualsevol navegador i es 
valorarà que el format gràfic puga ser visualitzat per la majoria de 
navegadors o clients d’usuari més emprats actualment. 

• Es valorarà positivament el menor pes del format electrònic de les targetes 
de Nadal. 

 
Modalitat B 
• Per a presentar el disseny al concurs es muntarà una reproducció a color 

com a mínim de mida DIN-A3 impresa en alta resolució i fixada sobre suport 
rígid. 

 
• La mida de la targeta ha de ser de 21 x 10 cm, (sempre horitzontal) i s’ha 

de col·locar centrada en el DIN-A3 per a l’adequada exposició, sense vidre 
protector ni marc.  

 

ca Bon Nadal 
es Feliz Navidad 
eu Gabon zoriontsuak  
gl Bo Nadal 
en Merry Christmas 
de Fröhliche Weihnachten 
fr Joyeux Noël 
it Buon Natale  
pt Feliz Natal 
ar  الد مجيدعيد مي 
zh [tradicional] 聖誕節快樂 



• S’ha d’adjuntar, així mateix, el suport magnètic amb tots els arxius 
necessaris que permeten la seua reproducció, incloent-hi les fonts 
utilitzades i, si escau, els originals de les imatges digitalitzades en format tiff 
o altres, i una fitxa tècnica dels procediments emprats. A més, el disseny 
complet de la targeta s’ha de facilitar en format tiff o jpg.  

 
• A més, el disseny complet de la targeta s’ha de facilitar en format tiff o jpg. 

 
 

Tercera. Normes de presentació 
Pot participar en aquest concurs qualsevol estudiant o estudianta de la Universitat 
Jaume I. 
Les persones que desitgen participar han de presentar el cartell en un CD-ROM i, 
en un sobre a banda i tancat, el nom i els cognoms de l’autor o autora, l’adreça, la 
fotocòpia de DNI o NIE i els telèfons de contacte. A més, hi ha de constar el títol 
del treball juntament amb les dades anteriors i també a l’exterior del sobre en 
majúscules i amb caràcters de màquina, que és l’única referència que hi pot 
aparèixer. 
Juntament amb el treball s’ha de presentar el model ordinari d’instància que el 
personal de Registre introduirà en un nou sobre tancat que es graparà al sobre 
referit en el paràgraf anterior. 
Qualsevol referència al·lusiva a l’autor o autora del treball comporta l’exclusió 
directa del concurs. 
 

Les sol·licituds, degudament formalitzades i amb la documentació tal com es 
descriu en aquesta base i en l’anterior, s’han de presentar al Registre General de 
la Universitat Jaume I dirigides a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat. 
 
Així mateix, poden presentar-se als registres i oficines a què es refereix l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Quarta. Termini de presentació 
El termini d’admissió dels cartells finalitza el dia 15 de novembre de 2014 a les 14 
hores. 
 
 
 
 
 



Cinquena. Premis 
S’estableixen els premis següents:  

• PRIMER PREMI:  
Modalitat A: una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
150 €. 
Modalitat B: una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
150 €. 

• SEGON PREMI:  
Modalitat A: una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
100 €. 
Modalitat B: una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
100 €. 
 

L’assignació pressupostària dels premis correspon a la partida assignada al 
Programa de Sensibilització de l’OCDS, projecte 11G022, subprojecte 01, línia 
00000. 
 
El jurat pot atorgar «mencions especials» al treball o treballs que consideren per 
les seues característiques. 
 
 
Sisena. Jurat 
El jurat està integrat per:  

• La vicerectora de d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme o 
persona en qui delegue. 

• El director de la titulació i grau en Publicitat i Relacions Públiques. 
• La vicedirectora del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes. 
• Una persona en representació del Servei de Comunicacions i Publicacions. 
• Una persona en representació del Consell de l’Estudiantat. 
• Dues persones en representació de l’OCDS. 

 
El jurat té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors.  
El jurat ha d’elegir un secretari o secretària i alçar una acta on es motive l’elecció 
des del criteri de l’originalitat, la qualitat gràfica del treball i el missatge solidari. 
El jurat pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la 
qualitat mínima desitjable. 



El jurat proposarà al rector o persona que ostente la delegació de firma (art. 73 
dels Estatuts de l’UJI) el veredicte del concurs amb l’objecte que es dicte la 
resolució del premi, que es publicarà abans del 29 de novembre. 
 
 
Setena. Mitjans de notificació 
L’OCDS comunicarà la concessió del premi a l’autor o autora dels treballs premiats 
en el termini màxim d’una setmana després de la resolució del concurs. 
La resolució de concessió del premi es publicarà en el tauler d’anuncis de l’OCDS. 
També es publicarà la mateixa resolució en la web de l’OCDS. 
 
 
 
Vuitena. Exposició i difusió de treballs presentats 
A. La finalitat de la convocatòria del premi de targetes de Nadal solidàries és el 
foment de l’interès social i l’educació en valors entre l’alumnat de l’UJI.  
B. La presentació dels treballs comporta l’autorització a l’UJI per a utilitzar-los a 
efectes merament expositius. En tot cas, la Universitat garanteix l’anonimat de 
totes les persones participants fins al moment de l’elecció de les obres 
guanyadores. 
C. Els autors o autores de treballs guanyadors autoritzen l’UJI per a utilitzar-los a 
l’efecte de la seua reproducció, distribució i comunicació pública amb respecte al 
que disposa l’article 14 de la Llei 1/1996, de propietat intel·lectual (modificada per 
la Llei 23/2006, de 7 de juliol). 
 
 
Novena. Retirada de la documentació presentada 
El termini de retirada de la documentació presentada és de tres mesos 
comptadors des del dia de l’entrega dels premis. Transcorregut aquest termini, 
l’OCDS pot destruir la documentació presentada. 
 
 
Desena. 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. 
 
 
 



Onzena. 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 comptador 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. 
 
 
Dotzena. Publicació de la convocatòria 
Aquesta convocatòria es publicarà en la següent adreça web: 
http://www.uji.es/CA/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 26-06-2012), La vicerectora de 
Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme  
 
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 3 de novembre de 2014 
 
*Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs podeu demanar informació a 
ocds@uji.es. 

 


