Resolució de 21 de abril de 2021, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la
qual es convoquen premis a la millor defensa en valencià del Treball Final de Grau/Màster per
al curs 2020-2021 [totes les titulacions impartides en l’ETSED], que es regirà per les bases que
figuren en aquesta convocatòria.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de dos premis als alumnes que realitzen la
millor defensa en valencià del seu Treball Final de Grau o Final de Màster presentat en la
convocatòria 2020/2021
SEGONA. PREMIS
La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 123000000 422
47110, per un import total de 1.200€, existint crèdit pressupostari adequat i suficient.
Es concediran 2 premis, dotat de 800€ el primer i de 400€ el segon.
La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la
normativa vigent sobre I.R.P.F.
El gaudi d'aquest premi és compatible amb el de qualsevol altra beca o ajuda a l'estudi concedit
per a la mateixa finalitat.
TERCERA DESTINATARIS
Podran participar en aquest certamen els estudiants que, al terme de termini de sol·licituds,
complisquen els requisits següents:
a) Treball Final de Grau/Màster presentats i defensats en l’ETSED durant el curs 20202021.
b) La defensa es realitzarà íntegrament en valencià, així com estaran en valencià tots els
documents que es presenten per a la defensa: memòria, presentació de diapositives,
annexos, etc., a més hauran de seguir els criteris lingüístics establits per las universitats
públiques valencianes, disponibles en:
http://www.upv.es/entidades/SPNL/menu_urlv.html?/entidades/APNL/infoweb/anl/in
fo/U0734518.pdf
QUARTA. SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Els que desitgen participar en la present convocatòria hauran de presentar:
•

Model de sol·licitud emplenat, accessible en http://www.etsid.upv.es/wpcontent/uploads/2021/Formulari-Premi-2020-2021.pdf

Les sol·licituds, junt amb la resta de documentació, hauran de presentar-se en qualsevol de les
oficines de Registre de la UPV, en la seu electrònica de la UPV https://sede.upv.es, a través del
Registre Electrònic Comú de l’Administració de l’Estat, que es realitza a través de l’enllaç:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o per qualsevol dels mitjans establits en
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l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d´1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les oficines de Registre en la UPV són:
• Registre General de la UPV, Camí de Vera, s/n. 46022 València.
• Registre de l´Escola Politècnica Superior d´Alcoi, Plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n. 038001
Alcoi (Alacant).
• Registre de l´Escola Politècnica Superior de Gandia, Carrer Paranimf, 1. 46730 Gandia
(València).
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà de la publicació de
l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 6 d'octubre
de 2021.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la norma de la convocatòria, l'òrgan
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10
dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.
QUINTA. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÉ DE SELECCIÓ
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
del Disseny.
La Comissió de selecció estarà constituïda per
-

President: Juan Antonio Monsoriu Serra
Vocals:
1r Josep Lluís Suñer Martínez
2n Francesca Romero Forteza
3r Marcos Carreres Talens

-

Secretària: que actuarà amb veu però sense vot. Vanesa Cuenca Gotor

SEXTA. CRITERIS DE VALORACIÓ
La concessió dels premis s'efectuarà per mitjà del règim de concurrència competitiva.
La selecció es durà a terme d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, coherència i no discriminació.
La selecció es durà a terme d'acord amb els criteris següents:
• Utilització de la terminologia específica en valencià
• Correcció gramatical
• Qualitat de l'expressió
SÈPTIMA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds presentades seran revisades per la Comissió de Selecció que elaborarà una
proposta de resolució que inclourà la llista provisional d'admesos/beneficiaris i exclosos, i que
es publicarà en http://www.etsid.upv.es/alumnos/
Publicada la proposta de resolució, els interessats tindran 5 dies hàbils per a presentar
al·legacions i aportar els documents que consideren pertinents, a comptar de l'endemà a la data
de publicació.
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Conclòs el termini d'al·legacions i estudiades aquestes, la Comissió de Selecció elevarà la
proposta al Rector, qui resoldrà la convocatòria.
A
l'efecte
de
notificació,
els
resultats
definitius
es
publicaran
en
http://www.etsid.upv.es/alumnos/ en data no posterior al 15 de desembre de 2021, es
comunicarà als beneficiaris en el compte de correu electrònic que la Universitat posa a la seua
disposició.
Totes les resolucions adoptades quedaran motivades.
OCTAVA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, li informem que el responsable del tractament de les dades tractats a fi d'esta
convocatòria és la Universitat Politècnica de València. La base legal per al tractament de les
seues dades personals és la necessitat de gestionar el procediment de concessió dels premis de
la present convocatòria. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades
personals tractats. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document oficial que els
identifique i, si és el cas, la documentació acreditativa de la seua sol·licitud davant del Delegat
de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València, Secretaria General. Universitat
Politècnica de València, Camí de Vera, s/n 46022-València. En cas de reclamació l'autoritat
competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades es conservaran en virtut de
la legislació aplicable al present tractament.
NOVENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La Propietat Intel·lectual del treball premiat i la propietat material dels documents que
l’integren, corresponen a l'autor/s d’aquests. L'ETSED es reserva el dret de conservar en el seu
fons documental el treball premiat.
L'ETSED podrà difondre, amb fins publicitaris, el títol, resum i autor/a
dels treballs premiats.
DESENA. RECURSOS
Contra la present convocatòria i les seues bases, així com contra la seua resolució, que esgoten
la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del Rectorat de
la UPV en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la seua publicació, de
conformitat amb allò disposat en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós
administratiu davant dels òrgans de jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació d'aquesta
resolució, d'acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
València, 21 d'abril de 2021
EL RECTOR
Francisco José Mora Mas
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