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RESOLUCIÓ 
 

Per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del Concurs a les millors pràctiques del 
Programa Estudia i Investiga 2018. 
 
 
1. Finalitat del premi 
 
La Universitat Jaume I disposa del Programa Estudia i Investiga que promou que l’estudiantat 
amb bon expedient que entra el primer any a la Universitat puga obtenir una formació 
investigadora que cobrisca les seues necessitats i inquietuds, i incorporar-se des del primer 
any de carrera a un grup de recerca. Aquesta acció continua al llarg del curs acadèmic.  
 
Així mateix, el conveni signat amb la Fundació Banco Sabadell té com a objectius promoure 
el talent entre els i les joves universitaris de l’UJI i el foment d’accions i activitats d’innovació 
entre els membres de la comunitat universitària.  
 
D’acord amb el punt 5.4 del conveni descriu el  Premi FBS “Estudiantat&Investigador” la 
finalitat que beneficiarà l’estudiantat que forma part del programa “Estudia i Investiga” i als 
grups d’investigació que els acullen per facilitar que l’esmentat estudiantat puga contribuir a 
millorar la seua formació investigadora presentant comunicacions a congressos nacionals, i 
internacionals, participant en publicacions científiques, adquirint recursos per a projectes 
d’investigació o altres accions que amplien la formació investigadora d’aquest estudiantat 
amb talent. D’acord amb aquest punt es convoca el següent concurs d’acord amb aquestes 
bases. 
 
2. Requisits per a poder participar-hi 
 
1. Poden participar en aquesta convocatòria els grups d ‘investigació que acullen estudiantat 
del programa “ Estudia i Investiga” i el seu estudiantat ha resultat beneficiari del concurs a 
les millors pràctiques del programa “ Estudia i Investiga” finançant pel Banc Sabadell 
(Resolució de 27/9/2018). 
 
2. Cada grup d’investigació pot optar a un o més premis en funció de l ‘estudiantat premiat i 
membre del grup. 
 
3. Sol·licituds 
 
No és precís presentar la sol·licitud. D’ofici la Universitat i un cop conegudes les persones 
beneficiàries del concurs de les Millors pràctiques del programa “Estudia i Investiga”, 
publicarà la relació de grups d’investigació guanyadors en cada categoria.  
 
La resolució provisional es publicarà al tauler oficial d’anuncis de la Universitat Jaume I  
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao//, i s’establirà el termini de 10 dies hàbils a efectes de 
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possibles reclamacions. Finalitzat aquest període es publicarà la resolució de concessió 
definitiva 
 
4. Premis 
 
L’import màxim destinat a aquestes ajudes serà de 4800 euros. S’atorgarà un màxim de vuit 
ajudes dotades cadascuna  amb 600 euros destinada al grup d’investigació que acull alguns 
dels alumnes premiats i que corresponen a dos premiats per cada facultat i Escola. En tot cas 
i si d’alguna facultat o Escola, els treballs presentats no arriben a la qualitat o bé no es 
presenten candidats, es poden atorgar a altres grups d’investigació d’altres facultats.  A més 
a més la comissió avaluadora si no hi ha suficients candidats pot prorratejar aquesta quantitat 
entre els grups seleccionats. 

Aquestes ajudes s’imputaran en la següent estructura pressupostària: VEOIE/VE projecte 
18I163, subprojecte 01, aplicació 4711 , línia de finançament 18144, per un import de 4800 
euros. 

5. Composició del jurat  
 
Els treballs presentats els avaluarà un jurat format per  
 

- La vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya que 
actuarà com a presidenta o persona en qui delegue. 

- Vocals: 
o Amelia Simó Vidal, directors de l’ Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals o persona en qui delegue. 
o Andreu Casero Ripollés, degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials o 

persona en qui delegue. 
o José Luís Blasco Díaz, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

o persona en qui delegue. 
o Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut, o persona en 

qui delegue. 
o Laura Alcaide Sánchez, en representació del Consell de l’Estudiantat o persona en 

qui delegue. 
o Inmaculada Usó Guiral, responsable del programa “ Estudia i Investiga” 

- Secretari: Jordi Torner Mas, tècnic d’activitats juvenils del Vicerectorat d’Estudiantat i 
Compromís Social amb veu però sense vot. 

 
6. Criteris d’adjudicació de l’ajuda al grup d’investigació  
 
S’assignarà el premi als grups d’investigació que han acollit els premiats del concurs de la 
millor pràctica del programa “Estudia i Investiga. 
El jurat donarà a conèixer els noms dels guanyadors i/o guanyadores i establirà un termini de 
deu dies hàbils per a possibles reclamacions. Després elevarà la proposta a l’òrgan competent 
per a resoldre el concurs. 
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7. Resolució de la convocatòria 
 
L’ajuda al grup d’investigació l’adjudica la rectora de la Universitat Jaume I tenint en compte 
la proposta emesa per la comissió avaluadora, i sense perjudici de les delegacions de firma 
aprovades d’acord amb l’article 12 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú. 
 
La resolució assenyalarà, com a mínim, el grup d’investigació premiat i el nom de la persona 
que el representa que resulta beneficiari o beneficiària, i l’import de l’ajuda destinada al grup 
d’investigació.  
 
8. Abonament i obligacions de les persones premiades  
 
L’abonament de l’ajuda al grup d’investigació es realitzarà mitjançant reassignació del crèdit 
del projecte al codi de projecte del grup d’investigació.  
 
9. Acte de reconeixement  
 
Es realitzarà un acte públic de reconeixement per al lliurament dels diplomes acreditatius.  
 
10. Publicació de la resolució de la convocatòria 
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis de de la Universitat Jaume 
I http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ on s’indicaran els recursos que escauen contra la 
mateixa i el termini i òrgan davant el qual interposar-los. 
  
11. Informació addicional 
 
En el cas que hi haja incidències o comunicacions d’interès derivades d’aquesta convocatòria, 
es publicaran en la web de l’UJI http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

Les dades de caràcter personal recollides quedaran incloses en el fitxer automatitzat, el 
responsable del qual és la Universitat Jaume I. La Universitat Jaume I es compromet a no fer 
un ús distint de les dades personals recollides d'aquell per al qual van ser demanades, d'acord 
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades. S'informa sobre 
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, 
d'acord amb l'article 5 de la Llei; drets que han de ser exercits, per escrit, davant la Secretaria 
General d'aquesta Universitat. 
 
12. Règim jurídic  

S’aplicarà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; de 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 en 
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tot allò que no es preveu en aquestes bases. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes 
del dret públic i, si no n’hi ha, les normes del dret privat. 

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. 

 
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 a 15 de novembre de 2018 


