
Bases del X! concurs
de cartells del Dia Mundial de la LIuita contra la SIDA 2012

Primera. Objecte

L'Oficina de Cooperaci6 al Desenvolupament i Solidaritat de! Vicerectorat de
Cooperaci6 i Relacions lntemacionals de la Universitat Jaume l, convoca l'onz6
concurs de cartells de! Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA amb Ia finalitat
de fomentar la creativitat entre I'alumnat de I'UJI i dirigit a la difusi6 del tema
<prevenci6 de la SIDA entre la joventut>.

Cada autor o autora ha de lliurar nom6s una obra original i inddita i no presentada
en cap altre certamen.

En els cartells apareixerd el nom de I'autor o autora i el centre de proceddncia.

Segona. Formes de presentaci6

o El cartell ha d'incloure obligatdriament la llegenda seguent: <<1 de desembre
de 2012 Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA>.

o Aixi mateix, s'hi ha d'afegir el logotip de I'UJI (es pot obtenir a la pdgina
web: http://www.uji.es/infoinsVdocinsUivcA i una frase al'lusiva a la
prevenci6 de la SIDA, que donard tftol al treball.

o Tots els materials han de ser originals o amb la cessi6 de drets d'autoria.
L'0s de qualsevol recurs descarregat d'lnternet amb drets d'autoria
comporta l'exclusi6 directa del concurs.

o Els cartells realitzats amb tdcniques tradicionals s'han de presentar muntats
a sang sobre suport rigid adequat per a poder ser exposats, sense vidre
protector ni marc. Els cartells han de tenir les mides segtients: 50cm x
70cm.

o Les persones que opten per presentar les obres en suport informdtic han
d'adjuntar una reproducci6 a color com a minim de mida DIN A3 impresa en
alta resoluci6 i muntada a sang sobre suport rlgid per a I'adequada
exposici6, sense vidre protector ni marc. S'ha d'adjuntar, aix[ mateix, el

suport magndtic amb tots els axius necessaris que permeten la seua
reproducci6, incloent-hi les fonts utilitzades i, si escau, els originals de les
imatges digitalitzades en format tiff o altres, i una fitxa tdcnica dels
procediments emprats. A m6s, el disseny complet del cartell s'ha de facilitar
en format tiff o jpg.

Tercera. Normes de presentaci6

Pot participar en aquest concurs qualsevol estudiant o estudianta de !a Universitat
Jaume l.

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 I'autor o autora, I'adrega, la
fotocopia de DNI o NIE i els teldfons de contacte. A m6s, hi ha de constar el titol



del treball juntament amb les dades anteriors i tamb6 a I'exterior del sobre en
maj0scules i amb carActers de mAquina, que 6s l'0nica referdncia que hi pot
apardixer.

Juntament amb el treball s'ha de presentar el mode! ordinari d'instAncia que el
personal de Registre introduird en un nou sobre tancat que es graparA al sobre
referit en el parAgraf anterior.

Qualsevol referdncia al'lusiva a l'autor o autora del treball comporta I'exclusi6
directa del concurs.

Les sol'licituds, degudament formalitzades i amb la documentaci6 tal com es
descriu en aquesta base i en I'anterior, s'han de presentar al Registre General de
la Universitat Jaume I dirigides a I'Oficina de Cooperaci6 al Desenvolupament i

Solidaritat. Concurs de cartells <Dia de !a lluita contra la SIDA 2012>>, amb el titol
de I'obra.

Aixi mateix, poden presentar-se als registres i oficines a qud es refereix l'article
38.4 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de rdgim Jurldic de les
admlnistracions p0bliques i del procediment administratiu com0.

Quarta. Termini de presentaci6

El termini d'admissi6 dels cartells finalitza el dia 15 d'octubre de 2012 a les 14
hores.

Ginquena. Premis

S'estableixen els premis segtients:

PRIMER PREMI: 275 euros

SEGON PREMI: 175 euros

L'assignaci6 pressupostAria dels premis correspon a la partida assignada al
Programa de Sensibilitzaci6 de I'OCDS, projecte 11G022, subprojecte 01, llnia
00000.

El jurat pot atorgar <<mencions especials> a! treball o treballs que consideren per
les seues caracteristiques.

Sisena. Jurat

Eljurat estA integrat per:

. La vicerectora de Cooperaci6 i Relacions lnternacionals de la Universitat
Jaume l, o persona en qui delegue.

. Una persona en representaci6 de l'drea de Dibuix del Departament
d'Enginyeria de Sistemes lndustrials i Disseny.

. Una persona en representaci6 de I'drea de Comunicaci6 Audiovisual i

Publicitat del Departament de Cidncies de la Comunicaci6.
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o Una persona en representaci6 de l'Oficina de Prevenci6 i Gesti6
Mediambiental.

. Una persona en representaci6 del Servei d'Activitats Socioculturals.

. Una persona en representaci6 de! Servei de Comunicacions i Publicacions.

. Una persona en representaci6 del Consell d'Estudiants.

. Una persona en representaci6 del Servei UNISEXSIDA.

. Una persona en representaci6 del Centre d'lnformaci6 i Prevenci6 de la
SIDA-CIPs-Castel16. Conselleria de Sanitat.

Eljurat t6 plena competdncia en I'elecci6 dels dissenys guanyadors.

Eljurat ha d'elegir un secretari o secretAria i algar una acta on es motive l'elecci6
des del criteri de I'originalitat, !a qualitat grAfica del treball i el missatge solidari.

El jurat pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la
qualitat minima desitjable.

EI jurat proposard al rector o persona que ostente la delegaci6 de firma (art. 73
dels Estatuts de l'UJ!) el veredicte del @ncurs amb !'objecte que es dicte Ia
resoluci6 del premi, que es publicard abans del 30 de novembre.

Setena. Mitians de notificaci6
L'OCDS comunicard la concessi6 del premi a l'autor o autora del cartell premiat en
el termini mdxim d'una setmana despr6s de la resoluci6 del concurs.

La resoluci6 de concessi6 del premi es publicarA en el tauler d'anuncis de I'OCDS.

Tamb6 es publicard la mateixa resoluci6 en !a segrient adrega web:
http://www. uj i.es/CA/serveis/ocds/.

Vuitena. Exposici6 i difusi6 de treballs presentats

A. La finalitat de la convocatdria del premi dels cartells de! Dia Mundial de Ia Lluita
contra la SIDA 6s el foment de !'interds social i !'educaci6 en valors entre I'alumnat
de l'UJl.

B. La presentaci6 dels treballs comporta l'autoritzaci6 a I'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 I'elecci6 de Ies obres
guanyadores.

C. Els autors o autores de treballs guanyadors autoritzen I'UJl per a utilitzar-los a
l'efecte de la seua reproducci6, distribuci6 i comunicaci6 p0blica amb respecte al
que disposa l'article 14 de la Llei 1/1996, de propietat intel.lectua! (modificada per
la LLei 2312006, de 7 de juliol).

Novena. Retirada de la documentaci6 presentada

El termini de retirada de la documentaci6 presentada 6s de tres mesos
comptadors des del dia de l'entrega dels premis. Transcorregut aquest termini,
I'OCDS pot destruir la documentaci6 presentada.



Desena. Acceptaci6 de les bases

La participaci6 en aquest concurs suposa I'acceptaci6 de totes les bases i de la
resoluci6 deljurat, aixi com tamb6 dels canvis que com a conseqtidncia de factors
aliens a la Universitat Jaume I puguen produir-se posteriorment.

Onzena. Recursos

Contra aquesta resoluci6, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs de reposici6 davant el Rectorat de la Universitat Jaume l, de conformitat
amb el que disposa I'article 116 de la Llei 30192, de26 de novembre, de rdgim
juridic de les administracions ptibliques i del procediment administratiu com[,
modificada per la Llei 411999, de 13 de gener, en el termini d'un mes comptador
des de l'endemd de la data de publicaci6 de la convocatdria.

No obstant aixd, les persones interessades poden interposar directament recurs
contenci6s administratiu davant el Jutjat Contenci6s Administratiu, en el termini de
dos mesos comptador des de l'endemd de la publicaci6 d'aquesta convocatdria.
Si les persones interessades havien interposat el recurs de reposici6 anteriorment
mencionat, no es podrd interposar el recurs contenci6s administratiu fins que no
s'obtinga una resoluci6 expressa o presumpta del recurs de reposici6, d'acord amb
el que disposa l'article 116 i seg0ents de I'esmentada Llei 3011192.

Dotzena. Publicaci6 de Ia convocatdria
Aquesta convocatdria es publicarii en la segrient adrega web:
http://www. uj i.es/CA/serveis/ocds/.

Es publicard tamb6 al tauler d'anuncis de l'Oficina de Cooperaci6 al
Desenvolupament i Solidaritat. Agora. Campus del Riu Sec, edifici E1. Teldfon:
964 729 390

El rector i, per delegaci6 de firma (Resoluci6 14-06-2010), la vicerectora de
CooperaciO i Tg{Agms I nternacionals

lnmaculada Fortanet G6mez

Castell6 de la PIana,21 dejuny de 2012

*Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs podeu demanar informaci6 a
ocds@uii.es.


