
 
 
 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume 
I, vetla per a promoure el compromís social i els valors socials i solidaris entre la 
comunitat universitària, així com fomentar la creativitat entre l’alumnat de l’UJI a 
través de concursos, 
 
 
Aquest Rectorat, 
 
RESOL: 
 
Primer. Convocar el I Concurs de Joguets Solidaris UJI. L’assignació 
pressupostària dels premis correspon a la partida assignada al Programa de 
Sensibilització de l’OCDS, projecte VECS/VEC 11G021, subprojecte 01, línia 
00000. 
Segon. Aprovar les bases que regeixen aquest premi i que figuren en l’annex I. 
Tercer. Publicar la resolució de la convocatòria 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, local 16. 
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 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, tret 
dels 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 estat resolt i notificat, es pot entendre que ha 
estat desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del 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 el Jutjat del 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 s’haja produït la 
desestimació per silenci administratiu. 
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere adient. 
 
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 I Concurs de Joguets Solidaris UJI 
 
 
Primera. Objecte i finalitat 
El I Concurs de Joguets Solidaris UJI té per objecte l’elaboració de joguets per 
alumnes i alumnes de la Universitat Jaume I, i per finalitat fomentar la creativitat 
entre l’alumnat de l’UJI i la difusió entre la comunitat universitària de valors 
socials i solidaris. 
 
Segona. Formes de presentació 
 
• Cada autor, autora o grup d’autors i autores ha d’entregar una obra original 
i inèdita i no presentada en cap altre certamen. Cada persona podrà presentar la 
seua proposta de manera individual o en grup. 
• Tots els treballs han de ser originals. En cas d’utilitzar alguna imatge 
descarregada d’Internet amb drets d’autoria, els autors o autores es 
comprometen a presentar el corresponent permís de cessió de drets de la imatge 
o permís de modificació d’aquesta. 
• Els joguets presentats hauran de complir amb la normativa de seguretat 
en matèria de joguets existent en els àmbits nacional i europeu. 
• Els i les participants en el concurs podran utilitzar els materials que 
consideren més adequats. 
• Es valorarà la utilització de materials reciclats i/o reciclables en 
l’elaboració dels joguets. 
 
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, serà 
necessari nomenar un coordinador o coordinadora de grup, qui assumirà les 
tasques de presentació del treball i de recollida del premi, si escau. El grup no 
podrà estar format per més de cinc persones. Totes les persones que 
constituïsquen el grup seran considerades autors o autores. 
Les sol·licituds, degudament formalitzades, 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 I Concurs de Joguets Solidaris UJI. 
Així mateix, poden presentar-se en els registres i oficines als quals es refereix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 



 
Quan es comunique als o les participants en el concurs la seua admissió, se’ls 
indicarà el termini en el qual han de presentar en l’OCDS el joguet, degudament 
embalat, i dins d’un sobre xicotet i tancat cal que conste el títol de l’obra, el nom 
i cognoms, l’adreça, la 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 cadascun 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 on s’explique com 
s’ha construït el joguet, destinataris, normes per a la seua utilització... En 
l’exterior del sobre cal escriure en majúscules el títol de l’obra, el qual és l’única 
referència que hi pot aparèixer, ja que qualsevol referència al·lusiva als autors o 
autores del treball comporta l’exclusió directa del concurs. 
 
Quarta. Termini de presentació 
El termini d’admissió dels treballs finalitza el dia 10 de desembre de 2019, a les 
14 hores. 
 
 
Cinquena. Premis 
S’hi estableixen els premis següents:  
 
• PRIMER PREMI: 300 euros 
• SEGON PREMI: 200 euros 
 
El Jurat pot atorgar a més «mencions especials» al treball o treballs que 
considere, per les seus especials característiques. 
 
En cas que el Jurat proposara al mateix autor, autora, o grup d’autors, per a 
diferents premis, només els podrà atorgar un, que serà el de major entitat. 
 
 
Sisena. Jurat 
El Jurat està integrat per:  
• La vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social o persona en qui delegue, 
Inmaculada Rodríguez Moya 
• Una persona en representació de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat, David Marí i Garcia 
• Una persona en representació del Departament d’Educació i Didàctiques 
Específiques, xxxxxxxxxxxx 
• Una persona en representació del Servei de Comunicacions i 
Publicacions, Mar Sotomayor García 



• Una persona en representació del Consell d’Estudiants, Manuel Fenollosa 
Sánchez. 
 
El Jurat té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors. Si ho estima 
convenient, podrà requerir una fitxa tècnica al guanyador o guanyadors amb el 
procediment i/o tècniques que s’han utilitzat en el disseny de la targeta. 
El Jurat ha d’elegir un secretari o secretària i estendre acta on es motive l’elecció, 
tenint en compte com a criteri l’originalitat, la qualitat gràfica del treball i el 
missatge solidari. 
El Jurat pot declarar el concurs desert, en cas que no hi haguera cap candidatura 
que reunira els requisits establits.  
El Jurat proposarà a la rectora o persona que detinga la delegació de signatura 
(art. 70.2 dels Estatuts de l’UJI) el veredicte del concurs amb l’objecte que es 
dicte la resolució del premi, que es publicarà abans del 29 de novembre. 
 
 
Setena. Mitjans de notificació 
L’OCDS comunicarà la concessió del premi a l’autor o autora del joguet premiat 
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 
coordinador o coordinadora d’aquest. 
 
 
Vuitena. Exposició i difusió de treballs presentats 
A. La finalitat de la convocatòria del I Concurs de Joguets Solidaris UJI és el 
foment de l’interès social i l’educació en valors entre l’alumnat de l’UJI. 
B. En tot cas, la Universitat garanteix l’anonimat de totes les persones 
participants fins al moment de l’elecció dels treballs guanyadors. 
C. Els autors o autores dels treballs guanyadors autoritzen l’UJI per a utilitzar-los 
a l’efecte de la seua exposició, reproducció, distribució i comunicació pública per 
un termini de 10 anys, i per a tothom, de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 17 i següents de la Llei de propietat intel·lectual. 
 
 
 
Novena. Donació dels joguets presentats 
Els joguets presentats al concurs seran donats a algunes ONG perquè els 
distribuïsquen entre xiquets i xiquetes, de la manera que consideren més 
convenient. 
Les obres guanyadores (primer premi, segon premi i, si escau, esment especial) 
passaran a ser patrimoni de la Universitat Jaume I, que podrà donar-los o 
quedar-se’ls a l’efecte de possibles exposicions futures. 



Desena. Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases i de la 
resolució del Jurat, com també dels canvis que a causa de factors aliens a la 
Universitat Jaume I puguen produir-se posteriorment. 
 
Onzena. Protecció de dades 
Els i les participants en aquesta 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 utilitzades per a gestionar la participació dels i les concursants, 
i únicament seran comunicats als qui siguen els destinataris o destinatàries 
manifestos d’aquests, tret del cas dels o les concursants guanyadors, les 
identitats dels quals es faran públiques, i seran objecte de divulgació. 
Els i les 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/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, 
en l’Oficina d’Informació i Registre (InfoCampus), situada en l’Àgora universitària, 
locals 14-15. 
 
Pot consultar-se la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de 
dades en https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=u039 
 
 
Dotzena. Comunicacions 
Qualsevol comunicació que es derive d’aquesta convocatòria es publicarà en la 
web https://www.uji.es/serveis/ocds/ 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 els interessats o interessades poden telefonar al següent 
número: 964 729 390 o remetre un correu electrònic a l’adreça: ocds@uji.es 
 
 
Tretzena. Règim jurídic 
Aquest concurs es regirà pel que es disposa en 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. 
 


