
 

 

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I, vetlla 
per promoure el compromís social i els valors socials i solidaris entre la comunitat 
universitària, i per tant, dóna suport i promou el comerç just entre els membres de la 
comunitat universitària (Declaració institucional del Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I de Castelló pel comerç just i consum responsable, 1 de maig de 2013). 

 

 

Aquest rectorat, 

 

RESOL: 

 

Primer. Convocar el "VI Concurs de rebosteria de comerç just UJI". L'assignació 
pressupostària dels premis correspon a la partida assignada al Programa de 
sensibilització de l'OCDS, projecte 11G022, subprojecte 01, línia 00000. 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquest concurs 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, 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 recursos següents: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar 
l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la 
recepció d'aquesta notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què 
una disposició estableixi 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 del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest 
hagi estat resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en 
el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà de la desestimació presumpta. 



b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Castelló, dins el termini de dos mesos comptadors des del dia següent 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 sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per 
silenci administratiu. 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri 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 14 de març de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX I 

 

Bases del "VI Concurs de rebosteria de comerç just UJI", 2019 

 

Primera. Participants 

Poden participar en aquest concurs tots els membres de la comunitat universitària (PAS, 
PDI i alumnat) i els membres de SAUJI. 

 

Segona. Termini d'inscripció 

El termini d'inscripció per participar al concurs comença el 20 de març de 2019 i finalitza 
el 2 de maig de 2019 a les 14 hores. Les persones interessades a participar en el 
concurs han d'emplenar i presentar el model de sol·licitud ordinària que es troba en el 
Registre General de la Universitat Jaume I, dirigit a l'OCDS (Àgora Universitària, Edifici 
1). 

 

Cal un mínim de 5 persones inscrites per poder dur a terme el concurs. 

El 3 de maig es comunicarà als sol·licitants l'admissió al concurs. 

 

Segona. Termini d'inscripció 

El termini d'inscripció per participar al concurs comença el 20 de març de 2019 i finalitza 
el 2 de maig de 2019 a les 14 hores. Les persones interessades a participar en el 
concurs han d'emplenar i presentar el model de sol·licitud ordinària que es troba en el 
Registre General de la Universitat Jaume I, dirigit a l'OCDS (Àgora Universitària, Edifici 
1). 

Cal un mínim de 5 persones inscrites per poder dur a terme el concurs. 

El 3 de maig es comunicarà als sol·licitants l'admissió al concurs. 

 

Tercera. Normes de presentació 

Totes les receptes presentades al concurs han d'incorporar, com a mínim, un ingredient 
de comerç just, tot i que es valorarà la incorporació de més d'un producte de comerç 
just, de productes ecològics i locals. Per garantir aquest requisit, el dia de la celebració 
del concurs els participants han de presentar, juntament amb les postres elaborats, un 
sobre tancat amb la següent informació: 

- Nom, DNI, telèfon i adreça de contacte. 

- Fitxa adjunta on s’indicarà el nom de les postres presentats al concurs, ingredients 
utilitzats (amb les quantitats i especificant quins són de comerç just, locals i ecològics) i 
forma d'elaboració. 

- Envasos, paquets o embolcalls dels productes de comerç just i ecològics utilitzats. 



Les postres, elaborats amb la documentació que s'indica a la base anterior, s'han de 
presentar el dia 8 de maig de 2019 de 8 a 10 hores a l'Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat 

 

Les persones que participen en el concurs rebran un obsequi de comerç just. 

 

En el moment de la recepció, es fotografiarà el producte final entregat i en cas que ho 
demane la persona participant, i sempre que sigua possible, es tornarà la part del 
producte que no resulte imprescindible per a la valoració per part del jurat. 

 

Quarta. Jurat 

El jurat està format per: 

• La vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya 

• Un representant dels estudiants, Salvador Hugo Bernadó o persona en qui delegue. 

• Un representant del PDI: Margarita Miñarro Yanini o persona en qui delegue. 

• Un representant del PAS que sigua personal de l'OCDS: David Marí i Garcia o persona 
en qui delegue. 

 

El jurat té plena competència en l'elecció de les receptes guanyadores. 

El jurat triarà un secretari/a i alçarà una acta on es motive l'elecció, tenint en compte la 
qualitat del producte final i la utilització de producte/s de comerç just i, si escau, ecològic. 

  

Cinquena. Premis 

S'estableixen els següents premis: 

• Primer premi 

Una cistella de productes solidaris i de comerç just i ecològic valorada en 100 euros. 

• Segon premi 

Una cistella de productes solidaris i de comerç just i ecològic valorada en 75 euros. 

 

Sisena. Comunicacions 

L'OCDS comunicarà la concessió dels premis el mateix dia de presentació dels plats. 

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



Per a més información, el interessat/da podrà telefonar al següent telèfon: 964 729390 
o remetre un correu electrònic a l'adreça: ocds@uji.es 

 

Setena. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes les bases i de la resolució 
del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a la Universitat 
Jaume I es puguin produir posteriorment. 

 

Vuitena. Exposició i difusió de les postres i receptes 

En tot cas, la Universitat garanteix l'anonimat de totes les persones participants fins al 
moment de l'elecció de les postres guanyadors. 

Els autors/es de les postres presentats autoritzen a l'UJI per utilitzar-los a efectes de la 
seva exposició, reproducció, distribució i comunicació pública per un termini de 10 anys, 
i per a tothom, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i següents de la Llei 
de Propietat Intel·lectual. 

L'organització es reserva el dret a la difusió online i impresa de les receptes i fotografies 
dels plats i concursants. 

 

Novena. Protecció de dades 

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades 
personals facilitades queden incorporades de forma confidencial en un fitxer 
informatitzat del que és titular l'UJI. 

Les dades seran utilitzades per gestionar la participació dels concursants, i únicament 
seran comunicats als que siguen els destinataris manifests dels mateixos, excepte en el 
cas del/s concursant/s guanyador/s, les identitats dels quals es faran públiques, i seran 
objecte de divulgació. 

Els participants en el concurs podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió i portabilitat, i a la limitació o l'oposició al tractament davant la Secretaria 
General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre electrònic ((https://ujiapps.uji.es 
/ reg / rest / publicació / solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i 
Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària -locals 14-15. 

 

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades 
en https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U039 

 

Desena. Règim jurídic 

Aquest concurs es regirà pel que disposa aquestes bases, per la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i per les 
restants normes de dret públic que siguen d'aplicació. 


