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La Universitat Jaume I, en el marc del seus Estatuts, vetlla per promoure el compromís social entre 
la comunitat universitària, sobretot a través de treballs i investigacions que estiguen relacionades 
amb la pròpia universitat i adreçades a la mateixa. A fi de promoure les accions de voluntariat i de 
compromís social durant l’any 2019 
 
Aquest rectorat, 
 
RESOL: 
 
Primer. Convocar el Premi UJI Compromís Social – Banco Santander, amb càrrec al centre de 
despesa: Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social (VECS); subcentre: VECS/VEC; programa: 
422-D; projecte: 02G045/01; línia: 02002, aplicació 4711 per un import de 3000 €. 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquest premi i que figuren en l’annex I. 

Tercer. Publicar la resolució de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis Oficial (TAO) de la 
Universitat Jaume I http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ i en la següent adreça web: 
https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

Es publicarà també al tauler d'anuncis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
Àgora Universitària, edifici E1. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents 
recursos:  

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte contra 
el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció d’aquesta 
notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el 
contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 
117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de 
reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Castelló, en el termini de sis mesos comptadors des de l’endemà al de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció de la notificació. 

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós 
administratiu fins que siga resolt expressament o se n’haja produït la desestimació per silenci 
administratiu.  

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 
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la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències delegades per la 
rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny). 
 
Inmaculada Rodríguez Moya 
 
 
 
 
 
 
Castelló de la Plana, 23 de maig de 2019. 
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ANNEX I 

PREMI UJI COMPROMÍS SOCIAL – BANCO SANTANDER 
Universitat Jaume I 

Any 2019 
 

Programa UJI-Voluntària 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat - OCDS 

Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

JUSTIFICACIÓ 

Una de les línies bàsiques de l'estratègia institucional de la Universitat Jaume I de Castelló és la 

posada en marxa d'iniciatives que afavorisquen l'estudi de situacions de vulnerabilitat personal, 

psicològica, social i comunitària. 

Així, en els seus Estatuts la Universitat Jaume I, en l'article 3.1, diu que l'UJI postula, com a 

principis rectors de la seua actuació, la llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, 

pluralitat, integració de col·lectius desfavorits, pau i solidaritat. D'aquesta manera, són els òrgans 

de govern de l'UJI els que hauran d'adoptar mesures d'acció positiva per a aconseguir aquests 

principis.  

Per tant, des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i, en concret, des del 

Programa UJI-Voluntària, es convoca aquest Premi UJI-Voluntària–Compromís Social adreçat a les 

investigacions realitzades per alumnat en Treballs de final de Màster (TFM), per professorat i en el 

marc del doctorat relacionades amb accions de voluntariat, solidaritat, integració, justícia social, 

en definitiva, treballs relatius al compromís social. 

Aquesta convocatòria es configura com una opció interdisciplinària, que arreplega la necessària 

implicació de totes i cadascuna de les disciplines i titulacions que són objecte d'investigació i 

docència en la Universitat Jaume I. 

1. OBJECTE DEL PREMI 

Impulsar i fomentar la investigació i pràctica en qüestions relatives al voluntariat social en totes les 

seus vessants i àmbits d'aplicació.  
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2. ÀMBIT DE LA CONVOCATÒRIA 

Seran objecte d'aquest premi les investigacions de docents, Treballs de final de Màster o de 

doctorat de la Universitat Jaume I inèdites. 

3. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS 

Alumnat universitari o professionals que hagen presentat la investigació en un termini màxim de 

dos anys anteriors a la present convocatòria. 

4. DOTACIÓ ECONÒMICA 

S'atorgaran dos premis en cadascuna de les diferents categories dels treballs presentats: 

Treballs final de Màster: 

1. Primer premi de 600€ 

2. Segon premi de 400€ 

Investigacions de docents  

1. Primer premi de 600€ 

2. Segon premi de 400€ 

Investigacions de doctorat  

1. Primer premi de 600€ 

2. Segon premi de 400€ 

5. REQUISITS I FORMAT DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs hauran de ser originals. 

Els treballs hauran de presentar-se en format pdf i hauran de contenir: 

 títol del treball i autoria 

 breu resum del treball 

 desenvolupament del treball 

El format del treball serà: lletra arial, 11 punts, interlineat senzill, espai de 6 punts entre paràgrafs, 

marges superior i inferior de 2,5 cm i dret i esquerre de 3 cm.  

Al treball presentat s'haurà d'adjuntar: 

 Carta de presentació, que inclourà el nom de l'autor o autora, adreça postal completa, 

telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. 

 Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o cèdula de ciutadania. 

 Breu currículum (no superior a cinc pàgines). 

 Declaració jurada de propietat intel·lectual. 
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6. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ 

El procediment serà resolt per la comissió cientificotècnica, composta per membres de l'OCDS i del 

Vicerectorat d'Alumnat i Compromís Social: 

Inmaculada Rodríguez Moya. Vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la 

Universitat Jaume I. 

Carmen Lázaro Guillamón. Vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la 

Universitat Jaume I. 

Eva Camacho Cuena. Vicerectora adjunta de Mobilitat Acadèmica i Pràctiques 

Internacionals. Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat Jaume I. 

Raquel Flores Buils. Doctora en Psicologia. Secretària de la Facultat de Ciències Humanes i 

Socials. Professora del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 

Metodologia de la Universitat Jaume I. 

Mar Valero Valero. Doctora en Psicologia. Tècnica de l'Observatori Permanent de la 

Immigració (OPI-UJI) i de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre. 

Mónica García-Renedo (OPSIDE) de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS) de la Universitat Jaume I. 

La Comissió decidirà la concessió dels projectes sobre les bases de: 

 Qualitat i viabilitat de la proposta.  

 Adequació del treball a les bases de la convocatoria. 

 Contribució del treballa l’àmbit del voluntariat i compromís social. 

 Caràcter interdisciplinari del treball presentat. 

 Repercussió que el treball pot tindre en l’àmbit del voluntariat i del compromís social. 

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds es podran presentar fins a les 23.59 h (hora espanyola) del 17 de setembre de 2019, 

mitjançant registre electrònic de l’UJI. També es pot presentar d’acord amb el punt disposat en 

l’article 16 de la Lley 39/2015 del procediment administratiu comú. 

8. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

8.1. Comprometre's a proporcionar la informació que se sol·licite des de l'UJI. 

8.2. Fer constar el finançament rebut en qualsevol difusió pública dels resultats.  

8.3. Sense perjudici del que s'ha assenyalat en el punt anterior, qualsevol persona sol·licitant 

podrà renunciar al premi abans del lliurament dels fons, de manera expressa i per escrit, en el 

termini de deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió del premi, a través 
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de l'adreça electrònica ujivoluntaria@uji.es. Si la renúncia es produeix després d'haver percebut el 

premi concedit, haurà de reintegrar-se la quantitat percebuda més els interessos legals 

corresponents. 

9. DIFUSIÓ DE TREBALLS PRESENTATS 

La finalitat del Premi UJI Compromís Social – Banco Santander és el foment de l’interès pel 

compromís social i l’educació en valors entre la comunitat universitària de l’UJI. 

La presentació dels treballs comporta l’autorització a l’UJI per a utilitzar-los a efectes merament 

expositius y de difusió. En tot cas, l’UJI garanteix l’anonimat de totes les persones participants fins 

al moment de l’elecció dels treballs guanyadors. 

Els autors o autores de treballs guanyadors autoritzen l’UJI per a utilitzar-los a l’efecte de la seua 

reproducció, difusió i comunicació pública d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 1/1996, 

de propietat intel·lectual (modificada per la Llei 23 /2006, de 7 de juliol). 

10. INCOMPLIMENT 

L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en la present convocatòria 

donarà lloc, previ el corresponent expedient d'incompliment, a la revocació del premi i a 

l'obligació de reintegrar-lo. 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest procediment de concurrència suposa, per part de les persones 
candidates, l'acceptació en tots els seus termes de les bases d'aquesta convocatòria. 

12. COMUNICACIONS 

Qualsevol comunicació que derive d'aquesta convocatòria es publicarà al web 
https://www.uji.es/serveis/ocds/, en el Tauler d'Anuncis Oficial (TAO) de la Universitat Jaume I de 
Castelló, i en el tauler d'anuncis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
situada en l'Àgora universitària, edifici E1. 

Per a més informació, les persones interessades podran telefonar als números següents: 964 729 
390/964 729 392, o enviar un correu a l'adreça electrònica ujivoluntaria@uji.es. 

13. RÈGIM JURÍDIC 

En tot allò que no es preveu en aquestes bases s’aplicarà el que disposen els preceptes bàsics de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i les respectives 
normes de desenvolupament. Supletòriament s’aplicaran les restants normes del dret públic i, si 
no n’hi ha, les normes del dret privat. 


