
 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA del Concurs al millor Pòster de l’Escola d’Estiu 
The INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning 2015" 

 
 

Resolució de 19 de juny de 2015, del Rectorat, per la qual es convoca el concurs 
Concurs al millor Pòster de l’Escola d’Estiu The INIT/AERFAI Summer School on 
Machine Learning 2015.  
 
 
1. Finalitat del premi  
 
L’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I, amb la finalitat 
de promoure entre els estudiants i estudiantes de l’Escola Internacional d’Estiu “The 
INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning 2015” el foment de la competència 
científica i el coneixement en matèria de Machine Learning, convoquen un concurs al 
millor Pòster presentat per els participants a l’esmenada Escola. 
 
Es destina a tots aquells que estiguen matriculats/enregistrats en l’Escola Internacional 
d’Estiu “The INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning 2015” 
 
 
2. Requisits per a poder ser beneficiaris del premi  
 
1. Poden participar en aquesta convocatòria totes aquelles persones que estiguen 

matriculades/enregistrades en l’Escola d’Estiu “The INIT/AERFAI Summer School 
on Machine Learning 2015” 
 

2. Cada participant pot optar al premi amb un únic pòster, que ha de ser original, inèdit i 
no premiat en cap altre concurs. 
 
3. Els treballs s’han de presentar, directament, en llengua anglesa. 
 
4. El pòster ha de tractar sobre temes de Machine Learning i ha de complir els requisits 
de tindre una grandària equivalent o similar al format A0. 
 
Per últim són necessaris el nom i cognoms, el DNI o passaport, l’adreça postal, el 
telèfon i l’adreça de correu electrònic, que seran proporcionades al enregistrar-se com a 
participant en l’Escola. 
 



La comissió científica pot demanar aclariment a qualsevol dels treballs presentats. En tot 
cas establirà un període màxim de 10 dies hàbils per fer al·legacions. 
 
 
 
 
3. Premi  
 
El Jurat atorgarà el premi que està dotat de 200 Euros a càrrec de la següent estructura 
pressupostària : 

CENTRO: INIT/PR 

PROGRAMA: 422-D 

PROYECTO: 14G114/01 

LINEA: 14213 

APLICCION: 4711 

 
El premi consistirà en una quantitat en metàl· lic de 200 Euros. 
 
El jurat podrà proposar que és declare desert el premi si els treballs no reuneixen la 
suficient qualitat. 

 
 
4. Composició del Jurat  
 
Els treballs presentats seran avaluats per un jurat que estarà format per els següents 
membres del comitè organitzador de l’Escola, que són personal de la Universitat Jaume 
I: 
 
• President: José Salvador Sánchez Garreta 
• Secretari: Rubén García Vidal 
• Vocals: Filiberto Pla Bañón 

Ramón Mollineda Cárdenas 
 

5. Criteris d'adjudicació del premi  
 
En funció de la naturalesa del treball realitzat es valorarà, atorgant un màxim de 20 
punts per cada apartat: 
 
a) l’adequació del treball a la temàtica del concurs. 
b) la qualitat de la composició. 
c) la creativitat i originalitat 



d ) rellevància científica 
 
El jurat donarà a conèixer els noms dels guanyadors dels premis durant la penúltima 
jornada de l’escola d’estiu. 
 
En cas d’empat es decidirà per sorteig. 
 
 
6. Resolució de la convocatòria 
 
Aquests premis seran adjudicats pel rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte 
l'informe de proposta emès pel jurat, sense perjudici de les delegacions de signatura 
aprovades d'acord amb l'article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.  
 
La resolució assenyalarà, com a mínim, els beneficiaris i el tipus de premi.  
 
 
7. Obligacions dels premiats  
 
A tenor dels resultats del concurs, els candidats firmaran l'acceptació del premi 
(ANNEX I), així com la fitxa de tercers degudament emplenada i que es pot descarregar 
de http://www.uji.es/CA/serveis/sci/fitxa/., en el termini de 15 dies des de la data de la 
resolució. Aquesta acceptació es dirigirà a la Universitat Jaume I-VEOIE (S'adjunta 
model d'acceptació en l'Annex I d'aquesta convocatòria). En cas que el beneficiari no 
realitzi el tràmit indicat es considerarà que rebutja el premi, quedant aquest sense 
concedir. 

En el cas que els sol·licitants no tinguen residència fiscal en territori espanyol han de 
presentar un certificat de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de 
residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial Decret 887/2006, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
 
 

8. Entrega dels premis  
 
Els premis seran entregat quan els beneficiaris hagen aportat l'acceptació del premi. 
 
 
9. Publicació de la resolució de la convocatòria  
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de l’INIT 
http://www.init.uji.es indicant els recursos que procedeixen contra la mateixa i el termini 
i òrgan davant el qui interposar-los. 
  
 



10. Informació addicional  
 
En el cas que hagin incidències o comunicacions d’interès derivades d’aquesta 
convocatòria, es publicaran a la web oficial del concurs http:\\www.init.uji.es  
 
11. Règim Jurídic  
 
La concessió d'aquests premis es regirà per l'establert en aquesta convocatòria, i pels 
preceptes de les normes de dret públic que li siguen aplicables. En defecte d'aquestes, 
s'aplicaran les restants normes de dret privat.  
 
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 seva publicació en la pàgina web: http://www.init.uji.es 
 
No obstant això l'anterior, les persones interessades podran interposar un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seva 
publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 
esmentat en el paràgraf anterior fins que no recaigui una resolució expressa o presumpta 
del recurs de reposició, d'acord amb l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
 
 
El Rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17/06/2014)  
 
La Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa  
 
 

 
Castelló de la Plana, 19 de  juny de 2015 
 
 
 



ANNEX. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI DEL CONCURS 
 “ Millor Pòster de l’Escola d’Estiu The INIT/AERFAI Summer School on Machine 

Learning 2015”  
 
 
............................................................., amb NIF/Passaport  núm.......................... 
 
domiciliat en ...............................................de......................... 
 
província de….................................., amb número de telèfon …………………………  
 
i e-mail..................... 
 

EXPOSA 
 
1. Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data __ de 

_____es convocaren els premis  “ Millor Pòster de l’Escola Internacional d’Estiu The 
INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning 2015” . 

2. Que, respecte a l´esmentada convocatòria, he sigut premiat, amb  .................. 
corresponent al PREMI DEL  .......................................,segons resolució 
de                                 ......................................de 2015. 

3. Que la base XX de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder 
obtenir el premi que els beneficiaris del mateix l´accepten i presenten la documentació 
acreditativa de tal acceptació. 

Es per tot això, que l´interessat emet la següent: 
 
 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI  
 
El que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi concedit per la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
 
 
El/la beneficiari/a 
 
 
 
 
 
Signat: 
 
Castelló, a................. de........................... 2015 


