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Resolució d’1 de febrer de 2023, de la vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i 
Ocupació de la Universitat de València, per la qual es convoca la novena edició del concurs 
«Comprendre la societat amb ciències socials», curs 2022-2023, i se n’estableixen les bases reguladores. 

 
La vicerectora Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València, fent ús 
de les competències que li confereix la resolució de 20 de maig de 2022, de la rectora de la Universitat de 
València, per la qual s’aprova la delegació de determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria 
General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta Universitat, resol: 

 
 

Primer 
Aprovar la convocatòria de la novena edició del concurs «Comprendre la societat amb ciències socials», del 
curs 2022-2023, i les bases que el regulen, incloses en l’annex I. 

 
 

Segon 
Aquest concurs es finança amb el capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2023, 
codi orgànic 3310000000, amb un import total de 3.900 euros. 

 
 

Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada dins del termini d’un mes, comptador a partir 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, comptadors a partir de l’endemà de 
la seua publicació. 

 
 

La vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació per delegació de la rectora (DOGV 
de 30 de maig de 2022) 
 
Ángeles Solanes Corella 
 
 
 
 

València, 1 de febrer de 2023 
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Annex I 
 

BASES REGULADORES DEL NOVÈ CONCURS COMPRENDRE LA SOCIETAT AMB 
CIÈNCIES SOCIALS, CURS 2022-2023. 

 

1. OBJECTE 
 

 L’objecte d’aquest concurs és premiar treballs que tracten reptes derivats de situacions socials pròximes 
a l’alumnat de quart curs d’ESO, batxillerat o cicle de grau mitjà o superior de centres de secundària de 
la Comunitat Valenciana, vinculades a les matèries impartides en les titulacions de grau de la Facultat de 
Ciències Socials de la Universitat de València (treball social, sociologia, relacions laborals i recursos 
humans i, sociologia i ciències polítiques i de l’administració pública). 

 
2. OBJECTIUS 
 

 Aproximar els alumnes participants als reptes a què es respon en les titulacions de grau de la Facultat de 
Ciències Socials (treball social, sociologia i relacions laborals i recursos humans, i sociologia i ciències 
polítiques i de l’administració pública). Aquests reptes poden ser, per exemple, la precarietat, la 
sostenibilitat ecològica, l’envelliment, la igualtat de gènere, les desigualtats i les discriminacions socials 
per raó ètnica, de gènere o d’orientació sexual, la diversitat funcional, l’habitatge, l’educació, les 
condicions laborals, els treballs dels joves, l’ús de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, els 
usos lingüístics, els hàbits esportius, de consum i d’oci o els nous models d’identitat de gènere, els models 
familiars o el govern i la governança, la democràcia i qualsevol altra d’interès social. 

 Fer visibles de forma pública qüestions socials concretes properes a la població a la qual servim com a 
universitat pública. 

 Fomentar entre l'alumnat l'interès pel coneixement de la societat i per la intervenció i la sensibilitat per 
a la transformació socials. 

 Acostar les titulacions de grau de la Facultat de Ciències Socials a l’alumnat de secundària, afavorint que 
es puguen conèixer els continguts i perfils d’actuació professional. 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS I DELS TREBALLS 
 

 Els treballs han de plantejar una situació social objecte d’anàlisi o d’intervenció i han d’aplicar algun 
tipus de tècnica de recerca (entrevista, grup de discussió, enquesta, observació, anàlisi de discursos o 
d’imatges...). 

 El concurs comptarà amb tres opcions per a plantejar els reptes que s’han d’enfocar, relacionades amb 
les titulacions de grau de la Facultat: 

o Treball social: problemes relacionats amb les polítiques de benestar social i amb la desaparició 
o reducció dels programes socials, vinculats a la situació dels colꞏlectius vulnerables o en risc 
d’exclusió social, respostes institucionals i ciutadanes a aquests problemes... 

o Sociologia o sociologia i ciències polítiques i de l’administració pública: problemes 
relacionats amb les transformacions socials (envelliment, canvis en els models familiars, 
precarietat...) i amb l’aplicació de les polítiques generals (educació, sanitat, de participació 
política, urbanisme, medi ambient...). 

o Relacions laborals i recursos humans: problemes relacionats amb el treball i les relacions 
laborals (tancament d’empreses o negocis al poble o barri, formes alternatives d’organitzar la 
producció i el treball, conflictes laborals...). 

 Els treballs realitzats per cada equip es podran presentar per escrit (pòsters, informes...),  o en suports 
audiovisuals (fotografies, vídeos...). 
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 A títol orientatiu, els treballs escrits hauran de tenir: 1) portada amb el nom del centre, tutor o tutora i 
alumnes; 2) text justificat, en interlineat 1,5 i lletra Times New Roman 12 o equivalent, amb títol en 
negreta i majúscula i, si n’hi ha, títols i subtítols numerats i en negreta i minúscules; 3) apartat de 
bibliografia i enllaços i altres fonts, classificats per tipus i per ordre alfabètic. 

 A títol orientatiu, els vídeos hauran de presentar-se en format mp4 i tenir una durada màxima de 45 
minuts. 

 
4. SUBJECTES QUE S’HI PODEN PRESENTAR 

 
 Poden presentar-s’hi els alumnes de quart curs d’ESO, de batxillerat o del cicle formatiu mitjà o superior 

a través d’inscripció per part dels centres de secundària de la Comunitat Valenciana com a equips 
tutoritzats per professors o professores del centre. Cada equip pot presentar un sol treball. No obstant 
això, podrà ser premiat en quasevol de les tres modalitats indicades en el punt 3 d’aquestes bases. El 
centre de secundària organitzarà els seus equips com considere oportú, amb un mínim de quatre persones 
per equip. 

 
5. PREMIS I DOTACIÓ DEL CONCURS 
 

 Aquest concurs es finança amb el capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a l’any 
2023, codi orgànic 3310000000, amb un import total de 3.900 euros. Hi haurà tres premis. Cada premi 
consistirà en: 

 
o Una dotació per valor màxim de 500 € en material informàtic, audiovisual o bibliogràfic per al 

centre de secundària al qual pertanya cadascun dels equips premiats. D’aquest import es deduiran 
les retencions legals corresponents segons les característiques de l’institut o instituts guanyadors. 

o Una gratificació de 500 € per al conjunt dels alumnes de cadascun dels equips premiats, de la 
qual es deduiran la retenció fiscal corresponent. 

o Una gratificació de 300 € al tutor o tutora de cada treball premiat, de la qual es deduirà la retenció 
fiscal corresponent. 

 El concurs podrà declarar-se desert. 
 Aquests imports són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 

finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea 
o d’organismes internacionals. 
 

 
6. TERMINIS DEL CONCURS I FORMALITZACIÓ DE LA SOLꞏLICITUD 
 

 El termini de presentació de les solꞏlicituds de participació s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 10 de març de 2023. 

 La solꞏlicitud s’ha de presentar mitjançant la inscripció del projecte d’acord amb el model de l’annex II 
d’aquestes bases, juntament amb un breu resum del treball. També es podrà presentar el treball definitiu 
acompanyant la solꞏlicitud. 

 En cas que es lliure una solꞏlicitud inicial abans de lliurar el treball definitiu, hi podrà haver un contacte 
d’orientació per part de la Facultat de Ciències Socials. 

 Tant la solꞏlicitud com els treballs finals s’han de presentar en el registre de la Universitat de València o 
en qualsevol dels registres que preveu a aquest efecte l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre. Si 
es fa per registre electrònic, la solꞏlicitud es presentarà mitjançant la instància general disponible en el 
registre electrònic de la Universitat de València (seu.uv.es) dirigida a la Facultat de Ciències Socials. 
D’acord amb el model normalitzat que s’inclou en l’annex II d’aquesta convocatòria, els projectes es 
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poden presentar complementàriament als registres indicats abans en l’adreça electrònica 
concurs.socials@uv.es.  

 El termini de presentació de treballs definitius s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 21 d’abril de 2023. 
 

 Es notificarà l’admissió dels treballs per correu electrònic com a màxim deu dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de finalització de termini de lliurament dels treballs definitius. 

 El concurs es resoldrà el dia 31 de maig de 2023. 
 

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 
 

 La proposta de concessió dels premis la farà una comissió avaluadora de la Facultat de Ciències Socials 
composta pel degà o la degana de la Facultat o persona en qui delegue, que la presidirà; el director o la 
directora del Departament de Sociologia i Antropologia Social o persona en qui delegue; el director o la 
directora del Departament de Treball Social o persona en qui delegue; el president o la presidenta de la 
comissió acadèmica del títol del grau de Relacions Laborals i Recursos Humans o el coordinador o la 
coordinadora d’aquest grau; el president o la presidenta de la comissió acadèmica del títol del grau de 
sociologia o el coordinador o la coordinadora d’aquest grau; el president o la presidenta de la comissió 
acadèmica del títol del grau de treball social o el coordinador o la coordinadora d’aquest grau; el 
coordinador o la coordinadora del programa de doble grau de sociologia i ciències polítiques i de 
l’administració pública i un estudiant o una estudianta de l’ADR de la Facultat de Ciències Socials, que 
elegirà l’Assemblea. 

 La comissió tindrà en compte els criteris de valoració següents a l’hora de formular la proposta de 
concessió dels premis: 

o Adequació del treball a les especificacions formals de la convocatòria, estructura i claredat 
argumental, fins a un 20%. 

o Plantejament dels objectius, fins a un 25%. 
o Relació i coherència entre els objectius, la teoria i la metodologia, fins a un 30%. 
o Presentació de resultats i conclusions, fins a un 25%. 

 En l’acte de lliurament dels premis es farà una exposició pública dels treballs premiats en la Facultat de 
Ciències Socials. 

 
8. ÒRGANS COMPETENTS I RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 

 
L’òrgan competent per a la resolució d’aquest concurs és la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, 
vista la proposta de concessió de la comissió avaluadora. 
La resolució de concessió es publicarà amb efectes de notificació en el tauler oficial de la Universitat de 
València [http://tauler.uv.es] i en la pàgina web de la Facultat de Ciències Socials amb caràcter informatiu 
[http://www.uv.es/socials]. 
La tramitació d’aquest procediment correspon als serveis econòmics i administratius de la Facultat de Ciències 
Socials. 
El procediment de concessió és el de règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera del 
capítol II, títol X, de la llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les seues bases. La comissió d’avaluació 
resoldrà qualsevol qüestió o dubte sobre el concurs. 
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10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
10.1. Dades del responsable o la responsable 

Universitat de Valencia Estudi 
General CIF: Q46 l 8001D 
Av. Blasco Ibáñez 
13 46010 Valencia 
lopd@uv.es 

10.2. Finalitats i condicions del tractament 
 
De conformitat 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 pe! que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes, les dades  personals que s'indiquen en aquest  procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la 
Universitat de Valencia  escaients  amb la finalitat de gestionar  i tramitar  la solꞏlicitud  de  participació en el 
premi, segons el que estableix la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 
10.3. Procedència de les dades 

 
La Universitat de Valencia únicament tractarà les dades que indique la persona solꞏlicitant. 

 
10.4. Destinataris o destinatàries de les dades personals 

 
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la solꞏlicitud de participació en el premi, se cediran les 
dades estrictament necessàries en els supòsits i per a aquestes finalitats: 
- 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 Valencia. Addicionalment, a 
efectes informatius, es podrà informar de la resolució en pàgines web del domini oficial de la Universitat de 
Valencia. 
- Publicació dels noms dels beneficiaris o de les beneficiaries, l’import i l’objecte de l'ajuda en el portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), segons el que estableixen l'article 
8.1.a) de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la info1mació pública i bon govern, i 
l'article 9.1.i) 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), d'acord amb l'article 20 de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
10.5 Termini de conservació de les dades 

 
Les dades es conservaran i, si escau, s’esborraran d'acord amb els criteris següents: 
 
- Les dels concurrents i les de les concurrents als quals i a les quals no es concedisca l'ajuda es conservaran 
durant els  períodes  previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents i de les 
concurrents. 
- Les dels concurrents i les de les concurrents als quals i a les quals es concedisca l'ajuda 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 o de l'estudianta i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de 
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 
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10.6. Drets 

 
Les persones que donen proporcionen dades tenen dret a solꞏlicitar al responsable o a la 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 lopd@uv.es, tramès des 
d'adreces oficials  de  la  Universitat  de  Valencia,  o  bé  mitjançant  un  escrit  acompanyat  de  la  copia  d'un 
document d'identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la solꞏlicitud dirigit al delegat o a la 
delegada de protecció de dades de la Universitat de Valencia  (delegat o delegada de protecció de dades - Ed. 
del Rectorat, Av. Blasco lbáñez, 13 - 46010 Valencia). 
 
Dret de 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 l'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. 

 
10.7. Polítiques de privacitat de la Universitat de Valencia 

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

 
11.RECURS 

 
Contra la resolució de concessió, 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 meses, comptadors des de l'endemà de la seua 
publicació. 
 

12. 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, regiran en 
tot allò que per analogia siga aplicable i no estiga establert en aquestes bases. 
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