
 
 
 
La Universitat Jaume I vol contribuir a premiar el rendiment acadèmic de l’estudiantat de 
secundària que participa a les Olimpíades de Física, Química, Matemàtiques, Biologia, 
Economia, Humanitats, Història i Patrimoni, Valencià i Agroalimentària  en la seua fase local 
que es celebren durant el curs acadèmic 2015-2016 i per altra part té especial interès que la 
nostra universitat siga el destí escollit per aquest estudiantat.. Amb aquesta finalitat, 
 
Aquest rectorat, 
 
RESOL: 
 
 
Primer.  
 
Convocar un concurs per a la concessió de premis als estudiants que participen a les Olimpíades 
Locals de Química, Física, Matemàtiques i Biologia, Economia, Humanitats i Història i 
Patrimoni, i Agroalimentària per a l’any 2016 amb càrrec al centre de despesa: Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa(VEOIE); subcentre (VE); programa: 422-D; 
projecte: 11G002, Coordinació amb secundària; Subprojecte:01, Premis al Rendiment 
Acadèmic; aplicació econòmica: 4711; línia finançament: 00000, per un import global de 3200 
€. 

Segon. Publicar les bases d’aquesta convocatòria, i que figuren en l’annex I. 

Tercer. Publicar l’adjudicació d’aquestos premis en la pàgina web de la universitat. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici 
que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 
El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17/06/14),  
la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

  Pilar García Agustín 

 
Castelló de la Plana, 10 de maig de 2016 



 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1.-Objecte dels premis.- 

La Universitat Jaume I organitza en col·laboració amb els departaments i centres de 
secundària de la província les Olimpíades locals de Física, Química, Matemàtiques, 
Biologia, Economia, Humanitats i Història i Patrimoni, Valencià i Agroalimentària al 
llarg del curs acadèmic 2015-2016. A través d'aquestes proves es selecciona 
estudiantat que representarà els seus centres en posteriors Olimpíades de caràcter 
autonòmic, estatal i internacional.  

En tractar-se d'alumnes amb un alt rendiment acadèmic és d'interès social per a la 
pròpia universitat comptar amb estudiantat del seu entorn que estiga motivat i sapia 
aprofitar els seus estudis així com estimular-lo perquè curse una titulació a la nostra 
universitat. 

La Universitat Jaume I considera una inversió social en capital humà futur aquest  
tipus d'iniciativa i una manera de complir amb els nostres Estatuts d'acord amb el seu 
preàmbul de compromís social així com els seus principis rectors entre els quals 
figura “Excel·lir en la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que 
exigisquen l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística. 
Considera la Universitat Jaume I que aquestos premis van en aquesta línia. 

A fi de reconèixer l'esforç i dedicació en la preparació de les proves i valorar el seu 
interés per l'estudi i la seua formació i basant-nos a l'art. 4a i 28 a de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions,  es convoquen aquestos premis. 

2.. Criteris per a poder obtenir el premi.- 

Haver quedat finalista en alguna de les categories, primer, segon i tercer premi, de les 
olimpíades locals de Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Economia, 
Humanitats, Història i Patrimon, Valencià i Agroalimentària celebrades a la 
Universitat Jaume I en el curs acadèmic  2015-2016. 

3.-Quantia i lliurament dels premis.- 

S’atorgaran un màxim de 32 premis, tres per categoria, que es podran ampliar en cas 
d’empat, sempre que existesca crèdit adequat i suficient. En cas de no haver-hi crèdit 
els empats es resoldran mitjançat un sorteig públic. 

El premi està dotat de 100 €  i es farà efectiu mitjançant xecs nominals o transferència 
bancària per a cada categoria del premi de les diverses disciplines,  

 



 
 

El premi s’atorgarà pel Rectorat, una vegada celebrades les corresponents Olimpíades 
i ho comunicarà als premiats a través de la seua publicació al tauler d’anuncis de la 
Universitat Jaume I o bé a la següent adreça. 
http://www.uji.es/CA/infopre/accions/olimpiad/. 

Per a obtenir el premi serà necessari que el beneficiari accepte expressament el premi 
per escrit que es presentarà, en el termini de 15 dies des de la notificació de la 
concessió d´acord amb el paràgraf anterior, en el Registre General de la Universitat 
Jaume I o per qualsevol altre mitjà establert en l´article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (S´adjunta Annex un model d´acceptació del premi). 

El premi s’atorgarà d’ofici una vegada comprovada la  veracitat de les dades a través 
de les corresponents actes o certificats emesos per les comissions de valoració de 
cada prova i obtinguda l´acceptació del premi per part del beneficiari en el termini 
establert. 

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. 

 
 
4.-Comissió de valoració i seguiment.- 

Es constitueix una comissió que farà el seguiment de tot el procés de concessió del 
Premi i vetllarà pel compliment dels criteris de concessió i interpretació d’aquesta 
norma.  

La comissió estarà formada per 

• Pilar García Agustín vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
que el presidirà.  

• La persona coordinadora de cadascuna de les proves o persona en qui delegue i 
que són 

Antoni Gil Trilles  Coordinador Olimpíada Local de Matemàtiques. 

Armando Beltrán Flors  Coordinador Olimpíada Local de Química. 

Jesús Lancis Sáez  Coordinador Olimpíada Local de Física. 

Joan A. Martín Montaner Coordinador Olimpíada Local d’Economia. 

Sonia Reverter Bañón  Coordinadora Olimpíada Local d’Humanitats. 



 
Carles A. Rabassa Vaquer Coordinador Olimpíada Local d’Història i 

Patrimoni. 

Tomàs Martínez Romero  Coordinador Olimpíada Local de 

Valencià 

Begonya Vicedo Jover   Coordinadora Olimpíada de Biologia 

Paloma Sánchez Bel  Coordinadora Olimpíada d’Agroalimentària 

• Un tècnic d’activitats juvenils que actuarà amb veu i sense vot i farà de secretari. 

Els responsables de l’organització de cada prova facilitaran les dades de les persones 
guanyadores de cada prova mitjançant la publicació de l’acta a la web de la Universitat 
Jaume I, http://www.uji.es/CA/infopre/accions/olimpiad/, o bé presentant el 
corresponent certificat acreditatiu 

La convocatòria la resoldrà el rector, o persona en qui delegue, a la vista de la proposta 
de la Comissió de valoració i resoldrà les sol·licituds de premis a l’empara del que 
disposa aquesta convocatòria. 
 
El termini màxim per a resoldre la convocatòria i fer-ne la notificació és de sis mesos a 
partir de l’endemà del dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si quan 
transcòrrega aquest termini, no s’ha dictat resolució expressa, es poden entendre 
desestimats, de conformitat amb el que disposa l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 
Generalitat Valenciana, sense perjudici de l’obligació de resoldre i de notificar que 
estableix l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
La resolució de la convocatòria es notificarà als interessats en els termes que preveuen 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
5.-Revocació o minoració de l’ajuda 
 
Qualsevol alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió del 
premi, i l’incompliment per part del beneficiari dels requisits i condicions que van donar 
lloc a l’atorgament del premi, i també la no veracitat de la documentació justificativa en 
el termini establert a l’efecte, donarà lloc al corresponent procediment de revocació del 
premi concedit, i en tot cas, el no presentar l´acceptació del premi. 

 
6.-Reintegrament de les quantitats obtingudes 

 



 
Aquestos premis són compatibles amb altres que els participants puguen rebre per les 
mateixes circumstàncies, d’altres ens públics o privats. 
 
Així mateix, s’haurà de fer el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de 
l’interés de demora a partir del moment del pagament del premi, d’acord amb el 
procediment que s’intruïsca a l’efecte en què es garantirà el dret de l’interessat a 
l’audiència, en els casos següents: 

• Obtenció del premi sense reunir les condicions requerides. 

• Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la 
concessió del premi. 

 
 
7.-Acceptació de les bases. 
 
Les persones beneficiàries d’aquestos premis, pel fet d’acceptar-los, es comprometen a 
acceptar el contingut d’aquesta convocatòria. 
 
 
8.- Comunicacions i informacions 
 
Qualsevol comunicació o informació d´interés derivada de la tramitació d´aquests 
premis es publicarà en la pàgina web http://www.uji.es/CA/infopre/accions/olimpiad/. 
 
9.- Règim jurídic aplicable 
 
Aquest premi es regirà per les bases que el componen i per les normes de dret 
administratiu aplicables. En el seu defecte, s´aplicaran les normes de dret comú. 
 



 
 

ANNEX. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI AL RENDIMENT ACA DÈMIC DE 
L’ESTUDIANTAT QUE PARTICIPA A LES OLIMPÍADES DE FÍS ICA, QUÍMICA, 

MATEMÀTIQUES, BIOLOGIA,ECONOMIA , HUMANITATS,  HIST ÒRIA I 
PATRIMONI, VALENCIÀ I AGROALIMENTÀRIA 2016 

 
 
………………………………………………..………., amb NIF núm……………, domiciliat en 
……………………………………………………………………………………………… 
de………………………………………. de la província de…………………………………….., 
amb número de telèfon …………………………  
 

EXPOSA 
 
1. Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 31  de març de 

2015 es convocaren els premis al rendiment acadèmic de l´estudiantat que participa a les 
Olimpíades de Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Economia, Humanitats, Història i 
Patrimoni, Valencià i Agroalimentària durant l´any 2016. 

2. Que, respecte a l´esmentada convocatòria i la seua resolució _____________ , he sigut 
premiat, amb el premi de 100 euros. 

3. Que la base 3ª de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir el 
premi que els beneficiaris del mateix l´accepten i presenten la documentació acreditativa de 
tal acceptació, en el termini de 15 dies des de la notificació de la resolució, 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. 

Es per tot això, que l´interessat emiteix la següent: 
 
 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
 
El que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi del rendiment 
acadèmic de l´estudiantat que participa a les Olimpíades de Física, Química, Matemàtiques, 
Biologia, Economia, Humanitats, Història i Patrimoni, Valencià i Agroalimentàriaque li ha sigut 
concedit per la Universitat Jaume I de Castelló. 
 
 
 
El beneficiari 
 
 
 
 
Signat: 
 
Castelló, a ……… de …………. de 2016 
 
 

VICERECTORAT D´ESTUDIANTS, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 


