
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS A 
L’ALUMNAT ORGANITZATS COM A PRÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES PER 
A LES ASSIGNATURES EI1023 I EI1027: “I PREMI ADC ALS MILLORS 
PROJECTES DE DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ 
DEL GRAU EN ENGINIERIA EN INFORMÀTICA DE LA UJI” 
 
Resolució de 18 de maig de 2016, del Rectorat, a proposta del Departament 
d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, per la qual es convoca uns premis per a 
l’alumnat en el marc del conveni a tal efecte signat entre la Universitat Jaume I i ADC 
Infraestructura y Sistemas SL, i de l’Acció 1 del Pla Estratègic 2015-2016 del 
departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors i del departament de Llenguatges 
i Sistemes Informàtics. 
 
 
1. Finalitat del premi  
 
La finalitat de la convocatòria d'aquest premi és el foment de la participació activa en el 
desenvolupament i presentació oral dels projectes de disseny i implementació d’un 
sistema d’informació fets en l’assignatura EI1027, a partir d’un disseny realitzat en 
l’assignatura EI1023.  
  
Més concretament, amb la concessió d'aquests premis es pretén:  

• Incentivar la participació de l’alumnat en l'elaboració d’un projecte de 
desenvolupament complet d’un sistema d’informació, i específicament d’un 
sistema d’informació basat en web.  

• Motivar a l’alumnat i a la inculcar bones pràctiques en el disseny de sistemes 
d’informació amb :  

o Qualitat d’usabilitat i funcionalitat del sistema final. 
o Una presentació professional i eficient en modalitat presentació oral 

juntament amb una demostració del sistema resultant.  
• Potenciar la creativitat de l’alumnat en el desenvolupament dels projectes. 
• Millorar la capacitat de treballar en equip. 

 
2. Requisits per a poder ser beneficiaris del premi  
 
Poden participar en aquesta convocatòria: els grups de treball d’alumnes matriculats  en  
l’assignatura EI1027: Disseny i Implementació de Sistemes d’Informació durant el curs 
actual i que: 

• assisteixen de manera presencial a les sessions de teoria i pràctiques de 
l’esmentada assignatura; 



• desenvolupen un projecte que incloga no sols la implementació i el procés de 
disseny desenvolupat, sinó també una avaluació de la usabilitat del sistema 
complet; 

• presenten una memòria  explicant el seu projecte; 
• presenten davant del Comité de Valoració, que atorga els premis, el seu treball 

amb una presentació multimèdia i fer una demostració del sistema resultant. 
 

Els alumnes s‘hauran d’inscriure presentant un escrit (ANNEX II) adreçat a la 
professora Lledó Museros Cabedo del departament d’ Enginyeria i Ciència dels 
Computadors on conste el nom dels membres de l’equip i s’identifique el membre 
responsable, que rebrà l’import del premi si és el cas. Aquest imprés s’haurà de 
presentar per registre de la Universitat Jaume I, i s’enviarà una còpia del presentat a 
Registre General a través de l’aula virtual de l’assignatura. La data límit per a la 
inscripció és el 1 de juny de 2016. 
 
En el cas que els sol·licitants no tinguen residència fiscal en territori espanyol han de 
presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país 
de residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial Decret 887/2006, pel 
que s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol· licituds, la resolució provisional de persones 
admeses i excloses per a aquest procediment de concurrència competitiva s’exposarà en 
el tauler d’anuncis i en l’aula virtual de l’assignatura. El termini per a esmenar errors o 
omissions és de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació. 
  
3. Ajuda econòmica  
 
L'import global destinat a la concessió d'aquests premis és de 600€, dels quals 400€ són 
patrocinats per l’empresa ADC (Centre. DECIC, Subcentre: PR, Programa: 422-D, 
Projecte: 14G012, Subprojecte: 01, Línia: 16022), 100€ a càrrec del Pla Estratègic 
Docent del departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, Centre. DECIC, 
Subcentre: PR, Programa: 422-D, Projecte: 14G041, Subprojecte: 01, Línia: 00000 i 
100€  a càrrec del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Centre: DLSIN, 
Subcentre: PR, Programa: 422-D , Projecte: 14G011, Subprojecte: 01, Línia: 00000. 
 
Els premi que s'atorguen seran per grup de treball d’alumnes, de la següent manera: 

• Un premi de 240 € per al grup que quede en primer lloc. 
• Tres accèssits de 120 € per als grups que queden en segon, tercer i quart lloc. 

 
4. Composició de la comissió de valoració  
 
La comissió de valoració serà la formada per les següents persones:  
 
• Presidenta: Lledó Museros Cabedo  
• Secretària: Cristina Campos Sancho  



• Vocals: Ismael Sanz Blasco, M. Victoria Nebot Romero, M. Ángeles López Malo i 
representants de l’empresa patrocinadora. 
 
 
5. Criteris d'adjudicació del premi  
 
La comissió de valoració farà una preselecció dels projectes que faran presentació oral. 
Entre els projectes preseleccionats, els premis s'adjudicaran d'acord amb els següents 
criteris:  
 

• Professionalitat de la presentació oral (fins a 2,5 punts). 
• Usabilitat del prototip presentat (fins a 2,5 punts). 
• Funcionalitat del prototip presentat (fins a 2,5 punts). 
• Millores, contribucions pròpies i diferenciació del prototip presentat (fins a 2,5 

punts). 
 

En cas d'empat, es tindrà en compte la nota mitjana de l’assignatura dels membres del 
grup. 
 
6. Resolució de la convocatòria  
 
Aquests premis seran adjudicats pel rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte 
l'informe emès per la comissió de valoració, sense perjudici de les delegacions de 
signatura aprovades d'acord amb l'article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.  
 
La resolució assenyalarà, com a mínim, els beneficiaris i la quantia del premi.  
 
7. Obligacions dels premiats  
 
A tenor dels resultats de la competició, els candidats han de presentar l'acceptació del 
premi (ANNEX I) en el Registre General o per qualsevol dels mitjans previstos en 
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, en el termini de 15 dies 
des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria, conforme el que es 
disposa en el punt següent. Aquesta acceptació es dirigirà Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa, (S'adjunta model d'acceptació en l'Annex I d'aquesta 
convocatòria). En cas que el beneficiari no realitze el tràmit indicat es considerarà que 
rebutja el premi, quedant aquest sense concedir.  
 
8. Abonament dels premis  
 
Els premis s'abonaran, de la manera que es descriu a continuació i una vegada que els 
beneficiaris hagen aportat l'acceptació del premi i la fitxa de tercers degudament 
emplenada. A aquest efecte, podran recaptar aquesta fitxa en el Servei de Control Intern 



de la Universitat Jaume I o en la següent adreça electrònica: 
http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/ 
 
Una vegada rebuda la documentació, la Universitat procedirà a abonar en el número de 
compte de la persona responsable de cada equip premiat l'import total del premi. En el 
cas que hagin incidències o comunicacions d’interès derivades d’aquesta convocatòria, 
es publicaran a l’Aula Virtual de l’assignatura EI1027 del curs actual. 
 
9. Publicació de la resolució de la convocatòria  
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web del Departament 
d’Enginyeria i Ciència dels Computadors (http://www.icc.uji.es/) i a l’Aula Virtual de 
l’assignatura EI1027 del curs actual, indicant els recursos que procedeixen contra la 
mateixa i el termini i òrgan davant el què interposar-los. 
  
10. Informació addicional  
 
Podeu consultar més informació a l’Aula Virtual de l’assignatura EI1027 del curs actual 
i a la web del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors de la Universitat 
Jaume I, http://www.icc.uji.es/. 
 
Per a més informació, consultar Lledó Museros i Ismael Sanz 
 
11. Règim Jurídic  
 
La concessió d'aquests premis es regirà per l'establert en aquesta convocatòria, i pels 
preceptes de les normes de dret públic que li siguen aplicables. En defecte d'aquestes, 
s'aplicaran les restants normes de dret privat.  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos des de l'endemà a la seva publicació en la pàgina web http://www.icc.uji.es/ 
 
No obstant això l'anterior, les persones interessades podran interposar un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seva 
publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 
esmentat en el paràgraf anterior fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta 
del recurs de reposició, d'acord amb l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, 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.  
 
 
 
El Rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17/06/2014)  
 
La Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa  
 



 
Pilar García Agustín  
 
Castelló de la Plana, 18 de maig de 2016  


