
 
 

Resolució de 17 de desembre de 2015 per la que s’aproven les bases de la convocatòria 
per al CONCURS d’idees per a la promoció de la participació entre l’estudiantat 
de la universitat Jaume I 

1a. Finalitat del concurs 

La finalitat de la convocatòria d’aquest premi és la de fomentar a l’estudiantat de l’UJI 
l’oportunitat d’exhibir la seua capacitat creativa així com la capacitat de treball en equip 
per promoure la participació de l’estudiantat al campus.  
 
Es proposa un concurs d’idees que té com objectius: 
 
Valorar la importància de la participació de l’estudiantat al campus a través dels 
diverses espais disponibles. 
Promoure el coneixement de l’estructura participativa a l’Uji. 
Estimular la participació de l’estudiantat a les diferents eleccions. 
 

2a. Convocatòria 

La convocatòria es realitza en règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que 
estableix l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

La participació en aquesta convocatòria implica la plena aceptació de les seues bases. 

3a. Persones participants 

Poden participar en el concurs tots els estudiants matriculats a l’UJI al curs 2015-2016, 
individualment o bé en grup de no més de tres persones. En aquest darrer cas la 
participació en grup, s’haurà de fer sota un nom de grup, i el responsable qui signe farà 
les actuacions en nom del grup. 

 
Els participants han de presentar en un sobre a banda, i tancat, el nom i els cognoms de 
l’autor/a, l’adreça, la fotocòpia del NIF i els telèfons de contacte. A més a més, hi ha de 
constar el títol del treball, tant acompanyant les dades anteriors com a l’exterior del 
sobre, on serà la única referència que podrà aparèixer, en majúscules i en caràcters de 
màquina. 
 
En el cas de grup, haurà de figurar el nom del grup.  
 

Qualsevol referència al· lusiva a l’autor, o autors, del treball comportarà l’exclusió 
directa del concurs.  



 
S’entendrà que l’autor/a cedeix permanentment els drets de reproducció i exposició a la 
Universitat Jaume I, per a dissenyar exclusivament la campanya de participació 
adreçada l ‘estudiantat. 

Així mateix han de presentar una declaració jurada com que el treball no s’ha presentat 
en cap altre concurs. 

En el cas que els sol·licitants no tinguen residència fiscal en territori espanyol han de 
presentar un certificat de residència fiscal emés 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. 

4a. Sol·licituds, documentació i termini de presentació 

Els treballs s’han de presenta al Registre General de la Universitat Jaume I, CONCURS 
D’IDEES PER A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ., amb el títol de l’obra i 
tenint present la base anterior. El termini per presentar treballs finalitza el 19 de febrer 
de 2016. Els treballs poden contindre una frase, imatge així com un projecte de pla de 
comunicació si escau de la idea.  

Juntament amb els treballs caldrà presentar el model ordinari d’instància, que el 
personal del Registre introduirà en un nou sobre tancat que també inclourà el sobre 
referit a la base anterior. 

Així mateix podran presentar-se en els Registres i Oficines que es refereix 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. 

La proposta és sobre una IDEA PER PROMOURE LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE 
L’ESTUDIANTAT, i tindrà una extensió de com a màxim de 10 fulles  que poden 
incloure imatges, missatges, eslògans i propostes de formats, etc. 

5a. Composició del Jurat  

• President: Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa. 

• Vocals:.Mar Serra Ausina, portaveu del Consell del l’Estudiantat.  
• La degana de la Facultat de ciències Humanes i socials o persona en qui delegue. 
• El Director del Departament de ciències de la comunicació o persona en qui delegue. 
Secretari: Jordi Torner Mas, tècnic d’activitats juvenils del Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa 
•  

L’actuació del jurat s’ajustarà al que disposa 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 secretari alçarà acta on es motivarà l’elecció segons els  criteris objectius que consten 
en la cláusula següent. Aquesta acta estarà signada també amb el vist i plau pel 
president del jurat o persona que la substitueixi. 

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

6a. Criteris objectius de valoració de les obres presentades 

El jurat motivarà la millor obra i l’ordre decreixent de les obres entre totes les 
presentades en base als següents criteris de valoració i barem: 

a. Qualitat ........................................................................................... màxim 5 punts 
b. Nivell originalitat i capacitat............................................................màxim 5 punts 
c. Adequació i materialització de la idea    màxim 5 

punts. 

En cas d’empat la valora la màxima puntuació obtinguda enel punt c. i si persiteix 
l’empat, el president pot tindre vot de qualitat. 
 
7a. Premi 
 
El premi únic consistirà 300 € i està condicionat a l’existència de crèdit pressupostari 
adequat i suficient en el corresponent exercici, que es farà públic abans de la resolució.  
 

8a. Resolució de la convocatòria 

Aquest premi l’adjudicarà el rector de la Universitat Jaume I mitjançant una resolució, 
tenint en compte l’informe emès per el Jurat, sense perjudici de les delegacions de firma 
aprovades d’acord amb l’article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

La resolució ha d’assenyalar, com a mínim, el nom de les persones beneficiàries i el 
premi concedit. 

Els treballs no premiats és tornaran, prèvia petició dels autors, en el termini de dos 
mesos. finalitzat aquest termini es considerar que el/la autor/a renuncien als drets de la 
obra. 

9a. Publicació de la resolució de la convocatòria, comunicacions i notificacions 
d’incidències. 

La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de la UJI i s’hi indicaran 
els recursos que es poden interposar contra aquella i el termini i òrgan davant els quals 
s’han d’interposar. 



 
Igualment, qualsevol comunicació o notificació d´incidències o altres qüestions que 
pugueren sorgir durant la tramitació d´aquest procediment es publicaran en la pàgina 
web de la UJI. 

10a. Obligacions de les persones premiades 

D’acord amb els resultats del concurs, les persones guardonades han de presentar 
l’acceptació del premi 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 del concurs, d’acord amb el que disposa 
el punt següent. La dita acceptació s’ha de dirigir a Rectorat de la Universitat Jaume I i 
s’ha d’efectuar d’acord el model d’acceptació que s’inclou en l’annex II d’aquesta 
convocatòria. 

En el cas que la persona premiada no realitze el tràmit indicat es considerarà que rebutja 
el premi. 

Els treballs no premiats es poden recollir a partir del 2 de març de 2016. Si en el termini 
de tres mesos no s’han recollit la Universitat procedirà a la seua destrucció. 

11a. Lliurament dels premis 

El premi s’atorgarà una vegada resolt el concurs i que els beneficiaris hagen aportat 
l’acceptació del premi i la fitxa de tercers degudament emplenada. A aquest efecte, 
podran aconseguir aquesta fitxa en el Servei de Control Intern de la Universitat Jaume I 
o en la següent adreça electrònica: http://www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf. 

12a. Règim jurídic 

A aquesta ajuda li serà d´aplicació els preceptes d´aquesta convocatòria, els preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els preceptes 
del Decret de 26 de juny de 1991, pel qual s´aprova el text refós de la Llei d´Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana i de les seues respectives normes de 
desenvolupament. Supletòriament s´aplicaran les restants normes de dret públic i, en 
defecte d´aquestes, les normes de dret privat. 

Contra la resolució d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Contenciós Administratiu, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en la pàgina web: 
www.uji.es. 

No obstant això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició 
davant del Rectorat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació; 
en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el 
paràgraf anterior fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició, d’acord amb el que disposen 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 firma, (Resolució de 17/06/2014), 
 
 
 
 

 
 

Castelló de la Plana, a 17 de desembre de 2015 



 
 
 
 

ANNEX. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI  
 
 
.........................., amb NIF  núm   domiciliat en                           der de de la província 
de…Castelló., amb número de telèfon …………………………  
 

EXPOSA 
 
1. Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data              2015 es 

convocaren els premis  “CONCURS”. 

2. Que, respecte a l´esmentada convocatòria, he sigut premiat, amb el premi de una bicicleta, 
segons resolució de                                 de 2015 

3. Que la base          ª 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 concedit  
 
 
 
 
 
Signat: 
 
Castelló, a................. de........................... 201 


