
 
 
 

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I 
vetla per promoure el compromís social i els valors socials i solidaris entre la 
comunitat universitària, fomentant la creativitat entre l'alumnat de l’UJI a través de 
concursos, que en aquest cas va dirigit a la difusió de valors solidaris mitjançant 
felicitacions nadalenques. 

 
En atenció d’aquests motius, aquest Rectorat, 
 
RESOL: 
 
Primer. Convocar el “X Concurs de targetes de Nadal solidari UJI 2019”. 
L'assignació pressupostària dels premis correspon a la partida assignada al 
Programa de Sensibilització de l'OCDS, projecte VECS/VEC 11G022, subprojecte 
01, linia 00000. 
 
Segon. Aprovar les bases que regeixen aquest premi 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 en el 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 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 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 de la 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 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 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 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 perjuí 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, 10 de maig de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX I 
 

Bases del “X Concurs  
de targetes de Nadal solidari UJI 2019” 

 
 
 

Primera. Objecte 
L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I, 
en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions, convoca el “X 
Concurs de Targetes de Nadal Solidari UJI 2019” amb la finalitat de fomentar la 
creativitat entre l'alumnat de la Universitat i dirigit a la promoció de valors solidaris 
en la societat en general i entre la comunitat universitària en particular. 
 
 
Segona. Formes de presentació 
 

• Cada autor o autora o grup d'autors, ha d'entregar una obra original i inèdita 
i no presentada en cap altre certamen. Cada autor o autora podrà presentar 
la seua proposta de forma individual o en grup. 
 

• Es podran presentar un màxim de tres propostes per autor o autora o grup 
d'autors. En cas de voler presentar més d'una proposta i formar part d'un 
grup, les distintes propostes es presentaran formant part del mateix grup. 
 

• La proposta ha d'incloure la llegenda que s'indica a continuació: «Nadal 
solidari UJI 2019» i, a més, obligatòriament, la frase «Nadal solidari» en 
els distints idiomes que s'indiquen en la taula següent: 

 
es Navidad solidaria
eu Gabon solidarioak
gl Nadal solidario
en Solidarity at Christmas
de Solidarische Weihnachten
fr Noël solidaire
it Natale solidario
pt Natal solidário



• Així mateix, s'ha d'incloure la marca de l’UJI, que es pot obtindre a: 
https://www.uji.es/institucional/uji/documentacio/identidadvisual/arxius-
marca/ 
 

• Tots els materials han de ser originals o amb la cessió de drets d'autoria. En 
cas d'utilitzar alguna imatge descarregada d'Internet amb drets d'autoria, 
l'autor o autora es compromet a presentar el corresponent permís de cessió 
de drets de la imatge o permís de modificació d’aquella. 

 
• Per a presentar el disseny al concurs es muntarà una reproducció a color 

com a mínim de mida DIN-A3 i en cartó ploma, impresa en alta resolució: 
La mida de la targeta ha de ser de 21 x 10 cm, (sempre horitzontal) i s'ha de 
col·locar centrada en el DIN-A3 per a l'adequada exposició, sense vidre 
protector ni marc.  

 
• A més, el disseny complet de la targeta s'ha de facilitar en format tiff o jpg, 

presentat en un CD o en una memòria USB, amb una resolució mínima de 
300 ppp. 
 
 

Tercera. Normes de presentació 
Pot participar en aquest concurs qualsevol estudiant o estudianta de la Universitat 
Jaume I. 
 
El treball es pot presentar individualment o en grup, en aquest últim cas farà falta 
anomenar un coordinador o coordinadora de grup que assumirà les tasques de 
presentació del treball i de recollida del premi, si escau. El grup no podrà estar 
format per més de quatre persones. Totes les persones que constituïsquen el grup 
seran considerades autors i autores. 
 
Les persones que desitgen participar han d'introduir en un sobre el cartell realitzat, 
imprès i muntat sobre cartó ploma. A més, dins d'un sobre xicotet i tancat haurà de 
constar el títol de l'obra, el nom i cognoms, l’adreça, una fotocòpia del DNI o NIE i 
el telèfon de contacte de l'autor o autora, o en cas de presentar el treball en grup, 
les dades de cada un dels membres del grup, indicant a més qui és el coordinador 
o coordinadora. S'inclourà també dins del sobre tancat un CD o memòria USB amb 
el cartell en format digital. En l'exterior del sobre haurà d'estar escrit en majúscules 
el títol de l’obra, que és l'única referència que pot aparèixer, ja que qualsevol 
referència al·lusiva a l'autor o autora del treball comporta l'exclusió directa del 
concurs. 

Junt amb el treball s'ha de presentar el model ordinari d'instància que el personal 
de Registre introduirà en un nou sobre tancat que es graparà en el sobre 
mencionat en el paràgraf anterior. 



 
Les sol·licituds, degudament formalitzades i amb la documentació tal com es 
descriu en aquesta base i en l'anterior, s'han de presentar en el Registre General 
de la Universitat Jaume I, dirigides a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat, per al  “X Concurs de targetes de Nadal solidari UJI 2019”, amb el títol 
de l'obra. 

 

Així mateix, poden presentar-se en els registres i oficines a què es refereix l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Quarta. Termini de presentació 
El termini d'admissió de les targetes finalitza el dia 25 de novembre de 2019 a les 
14 hores. 
 
Cinquena. Premis 
S'estableixen els premis següents:  

• PRIMER PREMI:  
Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 150 €. 

• SEGON PREMI:  
Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 100 €. 
 

El jurat pot atorgar «mencions especials» al treball o treballs que considere per les 
seues especials característiques. 
 
En el cas que el jurat propose el mateix autor o autora (o autors o autores en cas 
de treball presentat en grup) per a distints premis, només els podrà atorgar u, que 
serà el de major entitat. 
 
 
Sisena. Jurat 
El jurat està integrat per:  

• Inmaculada Rodríguez Moya o persona en qui delegue, vicerectora 
d'Estudiantat i Compromís Social. 

• Estela Bernad Monferrer, professora en representació del grau en Publicitat 
i Relacions Públiques. 

• Carlos García García, professor en representació del grau en Enginyeria de 
Sistemes Industrials i Disseny. 



• Mar Sotomayor García, en representació del Servei de Comunicacions i 
Publicacions. 

• Manuel Fenollosa Sánchez, en representació del Consell de l’Estudiantat. 
• David Marí i Garcia i Alicia Trilles González, en representació de l'OCDS. 

 
El jurat té plena competència en l'elecció dels dissenys guanyadors. Si ho estima 
convenient, podrà requerir una fitxa tècnica al guanyador o guanyadora amb el 
procediment i/o tècniques que s'han utilitzat en el disseny de la targeta. 
El jurat ha de triar un secretari o secretària i alçar acta on es motive l'elecció des 
del criteri de l'originalitat, la qualitat gràfica del treball i el missatge solidari. 
El jurat pot deixar el concurs desert si considera que els treballs no tenen la 
qualitat mínima desitjable. 
El jurat proposarà a la rectora o persona que ostente la delegació de firma (art. 73 
dels Estatuts de l’UJI) el veredicte del concurs amb l'objectiu de dictar la resolució 
del premi, que es publicarà abans del 12 de desembre. 
 
Setena. Mitjans de notificació 
L'OCDS comunicarà la concessió del premi a l'autor o autora dels treballs premiats 
en el termini màxim d'una setmana després de la resolució del concurs. 
En cas de treballs en grup, la comunicació de la concessió del premi es farà al seu 
coordinador o coordinadora. 
La resolució de concessió del premi es publicarà en el tauler d'anuncis de l'OCDS. 
També es publicarà la mateixa resolució en el web de l'OCDS. 
 
 
Vuitena. Exposició i difusió de treballs presentats 
A. La finalitat de la convocatòria del premi de targetes de nadal solidari és el 
foment de l'interès social i l'educació en valors entre l'alumnat de l’UJI.  
B. La Universitat garanteix l'anonimat de totes les persones participants fins al 
moment de l'elecció de les obres guanyadores. 
C. Els autors i autores de les targetes autoritzen l’UJI a utilitzar-les als efectes de 
la seua exposició, reproducció, distribució i comunicació pública per un termini de 
10 anys, i per a tot el món, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 
següents de la llei de propietat intel·lectual. 
Novena. Retirada de la documentació presentada 
El termini de retirada de la documentació presentada (obra i documentació 
administrativa) serà de tres mesos comptadors des del dia del lliurament dels 
premis. Transcorregut aquest termini, l'OCDS pot destruir la documentació 
presentada. 



Les obres guanyadores (primer premi, segon premi i, si escau, menció especial) 
passaran a ser patrimoni de la Universitat Jaume I. 
 
Desena. 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 com a conseqüència de factors aliens 
a la Universitat Jaume I puguen produir-se posteriorment. 
 
Onzena. Protecció de dades 
Les persones participants de la present convocatòria consenten expressament que 
les dades personals facilitades queden incorporades de forma confidencial en un 
fitxer informatitzat del qual és titular l’UJI. 

Les dades seran utilitzats per a gestionar la participació de les persones 
participants, i únicament seran comunicades a les que siguen les destinatàries 
manifestes d’aquelles, excepte en el cas dels guanyadors i guanyadores, les 
identitats dels quals es faran públiques i seran objecte de divulgació. 

Les persones 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 
de la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, en 
l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada en l'Àgora Universitària, 
locals 14-15. 

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

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

Per a més informació la persona interessada pot telefonar al 964 729 390 o enviar 
un correu electrònic a: ocds@uji.es. 

Tretzena. Règim jurídic 

Aquest concurs es regirà pel que disposen 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. 

 



 


