
 

 

 

RESOLUCIÓ 

definitiva per la qual es publica la relació d’associacions inscrites al registre 
d’associacions de la Universitat Jaume I, beneficiàries de les ajudes de la convocatòria 
de 12 de febrer de 2018. 

Atesa la convocatòria d’ajudes per a la promoció de l’associacionisme i la participació 
entre l’estudiantat a la Universitat Jaume I 2018 i vistes les sol·licituds presentades i els 
criteris de selecció d’acord amb el punt 5 i 6 de la convocatòria, d’acord amb la 
proposta de la comissió avaluadora, 

RESOL: 

Primer: Concedir les ajudes a les associacions i projectes que figuren en l’annex I. 

Segon: Publicar aquestar resolució  en el tauler d’anuncis oficial 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ i en la següent adreça 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/asso/ajudesasso/ 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos des de l’endemà a la seua publicació en el tauler d’anuncis oficial la pàgina 
web: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. 

No obstant això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició 
davant el rector en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació; en 
aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el 
paràgraf anterior fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició, d’acord amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 
2015, de procediment administratiu comú 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-14),  

la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

 

Castelló de la Plana, 15 de  maig de 2018 



 

 

 

ANNEX I 

 

NOM PROJECTE PUNTUACIÓ CONCESSIÓ 
Banda Banda UJI 26 849,00 € 
La P lantilla Conferències i 180 º 21 600,00 € 
Eade Cursos i congrés nacional 28 1.000,00 € 
CULC Programa d'activitats 2018 28 1.000,00 € 
Positiva't Programa d'activitats 2018 25 816,00 € 
UJI Motosport Research Uji motorsport (Competicions 28 1.000,00 € 
AEGEE Tyrion’s mediterranean trip 23 751,00 € 
HCEM Jornades estatals medicina 28 1.000,00 € 
Adona't En minoria "Cròniques d'una desigualtat" 20 653,00 € 
Subversives Feminisme Universitari 18 580,00 € 
Helping Exchange viatge Seviila 23 751,00 € 
Plataforma estudiantil Programa activitats 2018 22 500,00 € 
GBU Jornades universitàries 16 500,00 € 

    



 

 

 
   

    
    
 



 

 

 

 

 

Criteris que s’han tingut en compte segons les bases de la convocatòria 

• Qualitat tècnica del programa/activitat. De 0 a 3 punts. 
• Finançament propi del projecte o l’activitat: de 0 a 2 punts 
• Viabilitat del projecte. De 0 a 2 punts. 
• Valoració de les activitats desenvolupades amb anterioritat. De 0 a 3 punts. 
• Valoració de la justificació presentada amb anterioritat. De 0 a 2 punts. 
• Grau de repercussió social i en l’entorn. De 0 a 3 punts. 
• Incidència del programa entre l’estudiantat de la Universitat Jaume I. De 0 a 3 

punts. 
• Nombre de voluntaris implicats en el desenvolupament del programa. De 0 a 3 

punts. 
• Nombre de participants previstos en les activitats programades. De 0 a 2 punts. 
• Sol·licita ajuda per a un programa o activitat. De 0 a 2 punts. 
• Coherència del programa amb els objectius de l’associació. De 0 a 3 punts. 
• Grau d’utilització del valencià a les publicacions i al programa. De 0 a 2 punts. 
• Nombre de socis/Grau de representativitat. De 0 a 2 punts 

 


