
 

 

 
 
 
 
Resolució de 29 de maig de 2020, del degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, 
per la qual es convoquen i s’estableixen les bases del “ Concurs a la millor idea per a millorar el Màster 
en Direcció i Gestió de Recursos Humans, 1ª edició”. 
 

El degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, fent ús de les competències que li 

confereix la resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 27.06 2019), 

per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent 

i altres òrgans d’aquesta Universitat, 

 

RESOL 
 

Primer 
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del “Concurs a la millor idea per a millorar el Máster en 

Direcció i Gestió de Recursos Humans, 1ª edició” incloses con a annex I d’aquesta resolució. 

 

 

Segon 
Consta en l’expedient corresponent la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les 

obligacions de despesa que puguen deriva-se d’aquesta convocatòria d’acord amb la seua resolució. El premi 

es finança a càrrec del capítol II del pressupost de la Universitat de València de l’any 2020, orgànica 

3310009150, clau específica 20090901, per un import total de 100 euros. 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant 

el mateix òrgan que l’ha dictada dins el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, o bé 

directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 

de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos, des de l’endemà de la seua publicació. 

 

València, 29 de maig de 2020 

 

El degà de la Facultat de Ciències Socials 

(per delegació de la rectora DOGV de 27.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Moncusí Ferré 

 

  



 

 

Annex I 
 

BASES REGULADORES DEL CONCURS A LA MILLOR IDEA PER A MILLORAR EL MÁSTER 
EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS, 1ª EDICIÓ 

 

 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar la millor idea per a millorar el màster en Direcció i Gestió de 

Recursos Humans, dirigida a l’alumnat i antic alumnat del propi màster. 

 

2. PREMI  I DOTACIÓ 
 

Hi haurà un premi de 100 euros per a l’alumne o antic alumne que aporte la idea que haja rebut més votacions 

per part de l’alumnat del màster de l’actual curs 2019-2020, d’entre les 5 seleccionades per un tribunal, d’acord 

a criteris de creativitat, factibilitat, grau de millora i senzillesa a ser duta a terme. 

El concurs podrà declarar-se desert. 

 

3. ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT 
 

El degà de la Facultat de Ciències Socials és l’òrgan competent per a la resolució del concurs, vista la proposta 

de concessió del tribunal. 

La tramitació del procediment correspon a la Facultat de Ciències Socials. 

El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera del capítol 

II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions. 

El tribunal està compost per 3 integrants de la CCA del màster i dos alumnes de segon curs. Els alumnes 

membres del tribunal no poden participar en aquest concurs. En el cas que hi haja dos o més idees amb la 

mateixa qualificació, es resoldrà en CCA. 

 

4. FORMALITZACIÓ, LLIURAMENT I TERMINI DE LES SOL·LICITUDS 
 

La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València farà publica la convocatòria en el tauler oficial 

de la Universitat de València [http://tauler.uv.es], en la pàgina web de la Facultat de Ciències Socials 

[http://www.uv.es/socials] i en la pàgina web del màster [https://www.uv.es/master-recursos-humanos]. 

 

Per a participar en el concurs caldrà omplir un qüestionari online compost pels següents apartats: descripció 

de la idea, valor de la proposta, descripció de com dur-la a terme i mitjans necessaris. 

 

No existeix limitació de nombre d’idees per persona, podent participar una mateixa persona varies voltes. 

 

Les sol.licituds s’han de presentar a través del qüestionari online disponible en el següent link: 

https://encuestas.uv.es/index.php/857612?lang=es, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i 

fins les 14:00 hores del 21 de juny de 2020. 

 

5. RESOLUCIÓ DEL PREMI 
 

La resolució de concessió es publicarà el dia 15 de juliol de 2020, amb efectes de notificació en el tauler oficial 

de la Universitat de València [http://tauler.uv.es] i a més, hi haurà un enllaç de la resolució en la pàgina web 

de la Facultat de Ciències Socials [http://www.uv.es/socials] i en la pàgina web del màster 

[https://www.uv.es/master-recursos-humanos]. 

 



 

 

També es comunicarà a través de correu electrònic a tots/es les participants 24 hores abans de l’entrega del 

premi, que tindrà lloc en l’acte de cloenda del màster. En cas de no celebrar-se acte de cloenda en el present 

curs, s’acordarà amb el guanyador/a el lloc i data de lliurament. 

 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 

La participació en aquesta convocatòria suposa acceptar totes aquestes bases. El jurat resoldrà qualsevol 

qüestió o dubte sobre el concurs. 

 

7. NORMES SUPLETÒRIES 
 

La Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la llei 38/2003, general 

de subvencions, i la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regeixen 

en tot allò que per analogia hi siga aplicable i no estiga establert en aquestes bases. 

 

8. RECUROS 
 

Contra la resolució de concessió d’aquest premi, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs de reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació davant el mateix 

òrgan que l’ha dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 

contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de 

l’endemà de la seua publicació. 

 

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

9.1. Dades del responsable 

Universitat de València Estudi General  

CIF: Q4618001D  

Avda. Blasco Ibáñez 13  

46010 València  

lopd@uv.es  

9.2. Finalitats i condicions del tractament 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu 

a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals,  

aquestes s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients amb la finalitat de 

gestionar i tramitar les sol· licituds corresponents d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

9.3. Procedència de les dades 

La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 

9.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el premi, s’informa que 

se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:  

- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits. 

- Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a 

efectes informatius, es pot informar de la resolució en pàgines web allotjades en el domini oficial de la 

Universitat de València 

- Publicació de les persones beneficiàries, l’import i l’objecte de l’ajuda en el portal de transparència de la 

Universitat de València (www.uv.es/transparencia), d’acord amb el que estableixen l’article 8.1.a) de la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 9.1.e) de la 

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), segons el que estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions. 

9.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i, si escau, seran cancel·lades d’acord amb els criteris següents:  



 

 

a) Quant als concurrents als quals no es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant els períodes 

previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.  

b) Quant als concurrents als quals se’ls concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant tot el període 

vinculat a la gestió de la convocatòria d’ajudes, s’incorporaran, si escau, a l’expedient de l’estudiant i es 

conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic 

relacionat. 

9.6. Drets  

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues 

dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del tractament d’aquestes, o a oposar-s’hi, així 

com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant un 

correu electrònic dirigit a lopd@uv.es remès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé 

mitjançant un escrit acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació 

acreditativa que corresponga, dirigit al delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València (delegat 

de Protecció de Dades - Ed. Rectorat - Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 València). 

9.7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i a l’RGPD. 

Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets 

i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del 

dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.  

9.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Les polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6 
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