
 

RESOLUCIÓ provisional per la qual es publica la relació de projectes, puntuació i 
proposta de concessió d’acord amb la convocatòria d’ajudes per promoure la 
participació de l’estudiantat en concursos, fires i competicions d’interès institucional per 
a la Universitat Jaume I (Resolució de 22 novembre de 2017). 

 

Atesa la convocatòria d’ajudes per promoure la participació de l’estudiantat en 
concursos, fires i competicions d’interès institucional per a la Universitat Jaume I i 
vistes les sol·licituds presentades i els criteris de selecció d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria i a proposta  de la comissió avaluadora, aquest Rectorat  

RESOL: 

Primer: Publicar la baremació dels projectes i la proposta provisional de concessió  
d’aquestes ajudes (Annex I) 

Segon: Establir un termini de 10 dies hàbils per fer al·legacions a efectes de 
reclamacions o esmena d’errades, si escau, documentació necessària per a subsanar-los. 

Tercer: Publicar aquesta en la següent adreça en el tauler d’anuncis oficials (TAO) 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. 

Quart: Publicar el crèdit i l’estructura  pressupostària destinat a aquesta convocatòria i 
que és VEOIE/VE, Projecte 02G033/03, línia de finançament 00000, aplicació 4711 per 
un import de 10000 €.  

 

 

 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-14),  

la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

Castelló de la Plana,2 de febrer de 2018 

 

 
 



  



 

ANNEX I 

 

NOM PROJECTE BENEFICIARI  Nº  PART FINANÇAMENT CARÁCTE
R ACTIVI 

PSOCIAL  TOTAL PROPOSTA 

UJIMOTORSPORT 
Research 

UJIMOTORSPORT 3 3 3 3 12 2000 € 

Participació en 
competicions de 
robótica 

Francisco Sayas 
Doménech 

3 2 2 2 9 1836,73€ 

GProboth 24H Francisco Sayas 
Doménech 

3 1 2 2 8 1632,65€  

Dia de la creativitat i la 
innovació 

Mara López Esteller 3 1 2 2 8 1632,65€ 

Moot Madrid. 
Competición 
internacional arbitraje y 
derecho mercantil 

Albano Gilabert 
Gascón 

3 2 3 3 11 2000 € 

Open Source HardWare 
Demostration (*) 

Francisco Sayas  
Doménech  

*      

 

*Renúncia. 

 



 

Criteris que s’han tingut en compte segons les bases de la convocatòria 

Nombre de persones que participen del projecte 
Fins a 6 estudiants (fins a 1 punt) 
Més de 6 estudiants (fins a 2 punts) 
Finançament del projecte 
Si l’ajuda subvenciona el 100 % (fins a 1 punt) 
Si l’ajuda subvenciona entre l’1 i el 51 % (fins a 2 punts) 
Si l’ajuda subvenciona el 50% o menys (fins a 3 punts) 
Característiques de l’activitat 
Si es tracta d’una activitat de caràcter local (fins a 1 punt) 
Si es tracta, activitats estatals . (fins a 2 punts) 
Si es tracta d’un congrés científic (fins a 3 punts) 
Si es tracta d’una activitat innovadora (fins a 4 punts) 
Impacte social de l’activitat (3 punts) 
Projecció de la Universitat Jaume I (fins a 3 punts) 
 


