RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2017, del Degà de la Facultat d'Economia de la
Universitat de València, per la qual es convoca IV Premi d'Igualtat de la Facultat
d'Economia i se n'estableixen les bases que el regulen.
El Degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, fent ús de les
atribucions que li confereix la resolució de 16 gener de 2017 del Rectorat de la
Universitat de València

(DOGV de 27 de gener de 2017), 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 IV Premi d'Igualtat de la Facultat
d'Economia "La lluita per la igualtat de gènere: persona, empresa o institució a la
Comunitat Valenciana", que s'inclouen com a annex I d'aquesta resolució.
Segon
El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València
per 2017, orgànica 3050000000, per un import de 500 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 el 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, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà
de la seua publicació .

El Degà

(Per delegació del rector, DOGV 2710112017)

José Manuel Pastor Monsálvez
València, 30 de gener de 2017

ANNEX l. BASES IV Premi d'Igualtat de la Facultat d'Economia "La lluita per la
igualtat de gènere: persona, empresa o institució a la Comunitat Valenciana"
Preàmbul
El Degà de la Universitat de València, a través de la Comissió d'igualtat de la Facultat
d'Economia i amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona,
convoca el IV Premi d'Igualtat de la Facultat d'Economia "La lluita per la igualtat de
gènere: persona, empresa o institució a la Comunitat Valenciana".
l. OBJECTE
L'objectiu d'aquest premi és que les persones que hi participen reflexionen i elaboren un
informe sobre una persona, institució o empresa que haja promogut la igualtat de gènere
a la Comunitat Valenciana.
Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a
la mateixa finalitat.
2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva d'acord amb la
secció l a del capítol II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions.
La resolució de concessió es farà pública en el termini màxim de sis mesos des de la
publicació de la convocatòria, segons que estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
3. ÒRGANS COMPETENTS PER A L'ORDENACIÓ, LA INSTRUCCIÓ I LA
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per a la tramitació d'aquest procediment és competent el Deganat de la Facultat d'Economia.
El Degà de la Universitat de València resoldrà la concessió del premi vista la proposta
de concessió realitzada pel jurat que ha de valorar les propostes presentades, segons els
criteris que indica la base 8.
4. PARTICIPANTS
Hi poden participar les estudiantes i estudiants, el personal docent i investigador (PDI) i
el personal d'administració i serveis (PAS), adscrits a la Facultat d'Economia durant el
curs acadèmic 2016-2017.

5. FORMAT I REQUISITS DE LES PROPOSTES
L'extensió màxima de les propostes és de 5 pàgines, a una cara, en format A4, escrites
amb tipus de lletra Times New Roman, de grandària lletra 12 i interlineat d'l ,5 cm.
Las proposades han d'estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat
Valenciana.

Les propostes no poden haver estat premiades amb anterioritat.
Cada proposta pot ser signada per un màxim de tres persones. Cada participant o grup
de participants només hi pot presentar una proposta.
6. SOL· LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol· licituds s'han de presentar preferentment en el registre auxiliar de la Facultat
d'Economia, sense perjudici que es puguen presentar en el registre general de la
Universitat de València (Edifici Rectorat, av. Blasco Ibañez, 13, 46010 València), o en
qualsevol dels seus registres auxiliars. També es poden presentar en qualsevol dels
registres previstos en

l'article

38 de la Llei

30/1992,

de règim jurídic

de

les

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Amb la sol· licitud s'ha de presentar la documentació següent:
- Sobre a part i degudament tancat, on s'han d'incloure les dades següents:
- A l'exterior del sobre: el títol de la proposta i IV PREMI D'IGUALTAT DE
LA FACULTAT D'ECONOMIA
- A l'interior del sobre:
- Les dades de la persona o persones participants (nom, cognoms, data de
naixement, adreça, codi postal, municipi, província, país, telèfon, mòbil i correu
electrònic de la Universitat).
- Fotocòpia del DNI.
- Proposta, en la qual ha de quedar explícita la identificació de la persona fisica o
jurídica objecte de reconeixement.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol· licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte
d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al
24 de març

de 2017.

8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
Presideix el jurat que ha de valorar les propostes del IV Premi d'Igualtat el degà de la
Facultat d'Economia, del qual formen part com a membres de la Comissió d'Igualtat:
-Secretària: Rosa M. Yagüe, vicedegana de Participació i Cultura i presidenta
de la Comissió d'Igualtat.
-Pilar Soriano Felipe, PDI contractada doctora del Departament d'Economia
Financera de la Facultat d'Economia.
-Amparo

Cervera

Taulet,

PDI,

catedràtica

del

Departament

Comercialització i Recerca de Mercats de la Facultat d'Economia.

de

- Paula Pallarés Reholí, estudiant de 3r curs d'ADE i vicedegana d'Estudiants
de la Facultat d'Economia.
- Salvador Giménez Albert, PAS de la Facultat d'Economia.

El jurat del premi ha de jutjar les propostes presentades segons els criteris següents, que
ha de valorar sobre un total de l O punts:
L'argumentació de les accions exercides per la persona, institució o empresa
a favor de la igualtat de gènere. 50%
L'impacte i l'abast social de la contribució, així com la singularitat de
l'aportació d'aquesta persona a la consecució de la igualtat de gènere. 25%
La qualitat de la redacció i estil del text. 15%
Es valora també la inclusió de fonts secundàries que puguen confirmar
l'impacte de la proposta. l 0%

Els premis poden ser declarats deserts si a criteri del jurat cap de les propostes no
posseeix els mèrits necessaris per ser premiada. Qualsevol qüestió o dubte que puga
sorgir en la seua interpretació s'ha de resoldre segons el criteri del jurat dels premis.

9. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Una vegada valorades les propostes, el jurat elevarà una proposta de concessió al Degà
de la Facultat d'Economia, qui resoldrà els premis.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, al tauler oficial de la
Universitat de València [https://tauler.uv. es], en la pàgina web de la Facultat, en
Facebook i Twitter de la Facultat, i es comunicarà a totes les persones participants.
La devolució de les propostes presentades a concurs es farà dins del termini d'un mes
des que es faça pública la decisió del jurat. Les persones interessades les podran retirar
al mateix lloc del lliurament.
La participació

en aquesta convocatòria implica el coneixement,

l'enteniment

l'acceptació d'aquestes bases.

10. PREMI
Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per
atendre les obligacions de despesa que es puguen derivar d'aquesta convocatòria.
El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València
per a 2017, orgànica 3050000000, per un import de 500,00 euros.

S'estableix un primer premi de 300,00 euros i dos accèssits l 00,00 euros.

La quantitat abonada com a premi està subjecta, si escau, a les retencions legalment
establertes d'acord amb la legislació fiscal vigent.
1 1. NORMES SUPLETÒRIES
La concessió d'aquests premis s'ha d'ajustar a tot allò que preveu aquesta convocatòria,
que s'ha de publicar al tauler oficial de la Universitat de València

[https://tauler.uv.es].

Supletòriament, hi és aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 39/2015, d'l
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
12. RECURSOS
Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar 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
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.

