
 
 
 
 
RESOLUCIÓ  
 
D’acord amb el punt 4 i 5 de les bases de la convocatòria del Concurs a la millor                  
pràctica associativa 2016 (Resolució 10 de novembre de 2016) i a proposta del  jurat,  

 
Aquest Rectorat 
 
RESOL: 
 
Primer: Concedir els premis a la millor pràctica associativa 2016 a: 
 
 
 
Projecte Associació Puntuaci

ó 
 

Primer premi: Tercer dia del     
diseño creatividad y la tecnología 

La Plantilla de Disseny 20  punts 2000 € 

Segon premi: Equipo Eade    
consulting J.E 

Eade Consulting J.E. 15 punts 1000 € 

 
Segon: Publicar la resolució definitiva de premiats a la millor pràctica associativa a la              
següent adreça :  
 
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/dise/premisiconcursos/premis/premisuji/mpraca
ssociativa/ 
 
 
 
Projecte Associació Puntuació 
Primer premi: Tercer dia del diseño      
creatividad y la tecnología 

La Plantilla de Disseny 20  punts 

Segon premi: Equipo Eade    
consulting J.E 

Eade Consulting J.E. 15 punts 

 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de               
reposició davant el rector de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa               
l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu             
Comú, , en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació                
d’aquesta convocatòria. 
  
No obstant, les persones interessades podran interposar directament un recurs          
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de           



dos mesos des del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas de                
que les persones interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment           
mencionat, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no            
s’obtinga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb lo             
dispost en l’article 123 i següents de la citada Llei 39/2015. 

  
 

 
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, 22 de desembre de 2016 


