
 
 

RESOLUCIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE 2022, DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA , PER 
LA QUAL ES CONVOQUEN I S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE MANUTENCIÓ 
PER ALS  ESTUDIANTS DEL MÀSTER OFICIAL EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, CURS ACADÈMIC 
2021/2022 

L'oferta d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de València per al curs acadèmic 2021/2022 
comprén, entre altres, el Màster Universitari en Història Contemporània. Mitjançant aquest màster es 
pretén oferir una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari. 

Aquest màster forma part d’un programa interuniveritari i inclou, en el seu pla d’estudis, un cicle de 
conferències que s’imparteix de manera presencial a la seu de la UIMP a Santander. 

La Comissió Acadèmica del Màster en Història Contemporània, com a màster oficial de la Universitat de 
València, disposa d’una assignació pressupostària pròpia adreçada a cobrir les despeses del capítol II 
relacionades amb el desenvolupament adeqüat del màster. 

Per tot això, el Degà de la Facultat de Geografia i Història, fent ús de les atribucions que li confereix la 
Resolució de 20 de maig de 2022 (DOGV de 30 de maig de 2022) del Rectorat de la Universitat de València, 
per la qual s'aprova la delegació de funcions en els Vicerectors i les Vicerectores, la Secretaria General, el 
Gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat, resol: 

Primer  
Convocar unes ajudes  per a l'estudiantat del Màster Universitari en Història Contemporània, curs 2021-
22, per tal de finançar les despeses de manutenció que varen ser ocasionades per l’assistència al cicle de 
conferències obligatori celebrat a la UIMP de Santander entre el 4 i el 9 de juliol de 2022. 
 
Segon 
El premi es finançarà amb càrrec al capítol II del pressupost de la Universitat de València per al 2022, amb 
clau orgànica 1040009156 i específica 20070797 per 1.123,92 euros. 
 
Tercer  
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, segons l'article 124.1 de 
la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant 
el mateix òrgan que haja dictat la resolució 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, segons l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, comptats des de l'endemà de la seua publicació. 
 
El Delegà de la Facultat de Geografia i Història  
Per delegació de la Rectora (DOGV 30/05/2022) 
 
 
 
 
Josep Montesinos Martínez 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEX I 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES DE MANUTENCIÓ PER ALS ESTUDIANTS 
DEL MÀSTER OFICIAL EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, CURS ACADÈMIC 2021/2022 
 
1. Objecte 
L'objecte de la present convocatòria és regular la convocatòria de 21 ajudes, per un total de 53,52 euros 
cadascuna, per cobrir les despeses de manutenció ocasionades per la participació en el cicle de 
conferències celebrat a la UIMP de Santander entre els dies 4 a 9 de juliol de 2022, com a part de la 
programació del pla d’estudis del Màster Universitari en Història Contemporània.  
 
2. Requisits 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els estudiants i estudiantes matriculats en el Màster Universitari 
en Història Contemporània en el curs 2021-2022 que hagen assistit al cicle de conferències celebrat a la 
UIMP de Santander entre el 4 i el 9 de juliol, i que tinguen reconeguda aquesta assistència i el seu 
aprofitament en l’acta de l’assignatura 40377.-Cicle de conferències . 
 
3. Incompatibilitats 
El gaudiment d'aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda per a la mateixa o anàloga 
finalitat, finançada amb fons públics o privats espanyols o comunitaris.  
 
4. Presentació de sol·licituds i documentació  
4.1 Les sol·licituds per a participar en la convocatòria de les ajudes es podran presentar per correu 
electrònic, a la següent adreça: dpt.hist.moderna.contemporania@uv.es 
 
Alternativament, la sol·licitud es podrà presentar en el Registre d'Entrada de la Universitat de València i 
per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
4.2 La sol·licitud contindrà les dades bàsiques de la persona sol·licitant (nom, cognoms i dni) i la 
manifestació del seu interès en participar en la convocatòria per complir els requisits establerts en les 
bases. 
 
4.3 El termini de la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data 
de publicació de la convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València. A més, amb caràcter 
complementari, també es publicaran en la web del màster. Les comunicacions a les persones participants 
en el concurs es faran a través de la publicació en el Tauler Oficial de la Universitat de València. 
 
4.4 La persona sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, el següent:  
a) Que accepta les bases de la convocatòria de l’ajuda. 
 
b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud són certs. 
 
c) Que no incorre en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
4.5 De conformitat amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, si s'advertiren defectes formals o omissió en la sol·licitud o en la 
informació que ha d'acompanyar-la, es comunicarà a la persona sol·licitant que disposarà de 10 dies hàbils 
per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, fent-se constar que si no ho fera, se li 
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tindrà per desistit de la seua petició arxivant-se la mateixa, prèvia resolució a aquest efecte, d'acord amb 
l'article 68 de l'esmentada llei. L'escrit de requeriment serà enviat a la persona signant de la sol·licitud, 
per mitjans electrònics o pel mitjà que s'haja indicat en la sol·licitud, tot això de conformitat amb l'article 
42 i 43 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
5. Instrucció i resolució del concurs.  
5.1 La instrucció del concurs li correspon a la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, que 
comprovarà l’efectiva participació de les persones sol·licitants en el cicle de conferències i el seu 
reconeixement en les actes d’avaluació. 
 
5.2 L'òrgan competent per a la resolució del concurs i concessió dels premis serà el Deganat de la Facultat 
de Geografia i Història de la Universitat de València, a proposta de la Comissió Acadèmica del Màster. La 
resolució del concurs es publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauler Oficial de la Universitat de 
València i, amb efectes informatius, en la web del Màster. 
 
6. Crèdit assignat  
El pagament de les ajudes se sufragarà amb càrrec al crèdit del pressupost de la Universitat de València 
per a l'any 2022 amb clau orgànica 1040009156 i específica 20070797 per 1.123,92 euros. 
 
7. Pagament del ajut concedit 
Una vegada publicada la resolució de les ajudes, la Universitat de València abonarà a la persona 
guanyadora, en el número de compte bancari que haja facilitat, la quantitat corresponent a l’ajut. 
 
8. Normes supletòries 
La Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 
Llei 38/2003 general de subvencions regeixen en tot allò que, per analogia, siga aplicable i no estiga 
establit en aquesta convocatòria. 
 
9. Recursos 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a partir de l'endemà 
al de la publicació o bé directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà 
al de la publicació. 
 
10. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal 
10.1. Dades del responsable 
Universitat de València – Estudi General 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
 
10.2. Finalitats i base jurídica del tractament 
En compliment del que es disposa en 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 de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals subministrades en 
aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en aquest programa. 
 
10.3. Procedència de les dades 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel participant. 
 



 
10.4. Destinataris de les dades personals 
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals d'acord amb la legislació vigent: 

a) Publicació de la resolució de concessió en el Tauler Oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, podran informar-se de la resolució en pàgines web 
allotjades en el domini oficial de la Universitat de València. 

b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en compliment del que s'estableix en 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 de 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. 

 
c) A les entitats bancàries, en el seu cas, per al pagament de les ajudes. 

 
10.5. Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els següents criteris: 
a) Pel que fa als aspirants que no siguen seleccionats, les dades es conservaran durant els períodes 
previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 
 
b) Pel que fa als aspirants seleccionats, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió 
de les ajudes, s'incorporaran en el seu cas, a l'expedient de l'estudiant i es conservaran amb les finalitats 
d'acreditació i certificació de la concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 
 
10.6. Drets 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les 
seues dades personals i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 
tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els 
seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a mastereconomiasocial@uv.es 
des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé per escrit acompanyat de còpia d'un document 
d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de 
Dades a la Universitat de València. 
 
10.7. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. 
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 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 de l'autoritat de control competent. 
 
10.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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