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Resolució de 20 d’ octubre de 2020 del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 

Universitat de València, per la qual es convoca el I Premi de Treball Final de Grau, Treball 

Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. 

 

Per Resolució de 9 de juliol de 2020 del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 

Universitat de València es va convocar I Premi de Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i 

Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

A la vista de la deliberació del jurat dels premis, El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament 

d'Execució Pressupostària de la Universitat de València per a 2017, així com la Resolució de 5 de 

juliol de 2018 (DOGV núm. 8334 de 9 de juliol de 2018), del Rectorat de la Universitat de València, 

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; i d'acord amb els Estatuts de la Universitat 

de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, de la Generalitat Valenciana, la Llei 

1/2015 de la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 

Subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament 

aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 

 

RESOL 

 

Primer 

Concedir els I Premi de Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix 

de persones dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als candidats següents: 

 

Categoria A. Treball de Final de Grau (TFG). 

 

Modalitat Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria, dotat amb un diploma i un premi de 

400 € (subjecte a les retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 

 

Cristina Sevilla Blanco, per “Arte y Gastronomía en la promoción de la Alimentación 

 Saludable mediante la metodología Aprendizaje Servicio” 
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Modalitat Ciències Socials, dotat amb un diploma i amb un premi de 400€ (subjecte a les 

retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 

 

Jose Luis Sánchez Jiménez, per “Medición de la temperatura de la piel en personas 

 con lesión medular durante o después del ejercicio físico: revisión sistemática”. 

 

“Modalitat Ciències Jurídiques i Humanitats, dotat amb un diploma i amb un premi de 400 

€ (subjecte a les retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 

 

Maria Heras Verdu, por “Derechos sociales y garantías: el derecho a la vivienda”. 

 

Categoria B. Treball de Final de Màster (TFM). 

 

Modalitat Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria, dotat amb un diploma i un premi de 

400 € (subjecte a les retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 

 

Diana Andrés Bautista, per “Reducir motalidad prematura por enfermedades  
neurológicas, mejorar calidad vida enfermedades como Parkinson, adicciones,  
depresiones..” 

 

Modalitat Ciències Socials, dotat amb un diploma i amb un premi de 400€ (subjecte a les 
retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 
 

Gabriela Roxana Panu, per “Índice de Participación Equitativa de Género-IPEG”. 

Análisis comparado sobre la feminización de la pobreza de las mujeres y la educación 

en Colombia según los Organismos Internacionales 

 

 

Modalitat Ciències Jurídiques i Humanitats, dotat amb un diploma i amb un premi de 400 € 

(subjecte a les retencions i les normatives fiscals pertinents), s'atorga a: 

 

Diana Sofia Castellanos, per “Agencia cívica de las mujeres a través del movimiento 

feminista y sus reivindicaciones frente a la violencia sexual de género. influencia en 

las políticas públicas en España y Colombia.” 
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Categoria C. Tesi Doctoral 

 

Carmen Saez Lleo, per “Lactancia maternal exclusiva en Castellón: repercusión 

materno-infantil”. 

 

 

Segon 

Es comunicarà la data de l'acte protocol·lari de lliurament dels I Premi de Treball Final de 

Grau, Treball Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

              

Tercer 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar, conforme a 

l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de 

l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o bé directament 

recurs contenciós administratiu enfront dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa 

de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua 

publicació. 

 

Valencia, 20 d’ octubre de 2020. 

 

 

 

 

Per delegació de la Rectora 

Carlos Padilla Carmona 

Vicerector d’ Internacionalització i Cooperació 
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