RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat
de València, per la qual es convoca del IX Premi d’Igualtat JJ Ponce, de la Facultat d’Economia
i se n’estableixen les bases reguladores.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que
li confereix la resolució de 12 de gener de 2021 del Rectorat de la Universitat de València
(DOGV de 18 de gener de 2021), 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 IX Premi d’Igualtat JJ Ponce de la Facultat
d’Economia «Trencant esquemes i rols. La importància de les dones referents», incloses com a
annex I d’aquesta resolució.
Segon
El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a
2021, orgànica 3050000000, per un import de 500 euros.
Tercer
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició en el termini d’un mes, a partir 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 administratiu de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos a partir de l’endemà de la seua publicació.
El degà
(Per delegació de la rectora, DOGV de 18 de gener de 2021)
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ANNEX I. BASES IX Premi d’Igualtat JJ Ponce de la Facultat d’Economia «Trencant
esquemes i rols. La importància de les dones referents».
Preàmbul
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a través de la Comissió
d’Igualtat de la Facultat d’Economia, convoca el IX Premi d’Igualtat JJ Ponce de la Facultat
d’Economia «Trencant esquemes i rols. La importància de les dones referents».
1. FINALIDAD I OBJECTIU
La finalitat d’aquest premi és generar reflexió sobre la igualtat des d’una perspectiva
global de gènere.

L’objectiu d’aquest premi és que les persones participants escriguen un relat en què es
plasmen les experiències de dones que trenquen esquemes i rols de gènere.
Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de
València (tauler.uv.es), en el tauler d’anuncis de la Facultat d’Economia i en la pàgina web
de la Facultat d’Economia (http://links.uv.es/fil7YAv), així com en els mitjans que es
consideren més adequats. Les posteriors comunicacions amb els candidats i candidates
postulats s’efectuaran per correu electrònic.
2- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió és per mitjà del règim de concurrència competitiva d’acord amb
la secció 1 del capítol II, títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions.
La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la
convocatòria, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
3. ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
DEL PROCEDIMENT

Per a la tramitació d’aquest procediment és competent el degà de la Facultat d’Economia.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València resoldrà la concessió del
premi en vista de la proposta de concessió realitzada pel jurat que valorarà les propostes
presentades, segons els criteris indicats en la base 8.
4. PARTICIPANTS

Hi pot participar l’estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal
d’administració i serveis (PAS) adscrits a la Facultat d’Economia durant el curs acadèmic
2021-2022.

5. FORMES DE PRESENTACIÓ

S’estableix la forma de presentació següent:
A través de lliurament físic: Els treballs han de tenir una extensió de 8 a 12 pàgines a
una cara, en format DIN A4 grapat. Tipus de lletra Times New Roman, mida de lletra
12, interlineat a doble espai. Cal lliurar-ne set exemplars, sense signar, en els quals ha
de figurar només el títol, i adjuntar un sobre tancat a l’exterior del qual s’ha de posar
el títol del relat i la indicació «IX PREMI D’IGUALTAT JJ PONCE DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA». Dins del sobre s’han d’incloure les dades de la
persona participant (nom, cognoms, data de naixement, adreça, codi postal, municipi,
província, país, telèfon, mòbil i adreça electrònica de la Universitat), una fotocòpia
del DNI i l’autorització a la Universitat de València per a la possible publicació,
reproducció o distribució de les obres presentades al certamen, en el cas de ser triades
pel jurat.
Les propostes han d’estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat
Valenciana.
Les propostes no han d’haver sigut premiades amb anterioritat.
Cada proposta serà signada per una sola persona.
6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds de lliurament físic s’han de presentar, preferentment, en el registre auxiliar
de la Facultat d’Economia, Secretaria del centre, situat a la planta baixa, sense perjudici que
es puguen presentar en el registre general de la Universitat de València (edifici del Rectorat,
av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010–València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars.
També es poden presentar en qualsevol dels registres previstos en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú:
a) En el registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixen, així com en
els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1.
b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableix.
c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

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 25 de
febrer 2022.
8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat que valorarà les propostes del IX Premi d’Igualtat és presidit pels membres de la
Comissió d’Igualtat següents:
•
•
•
•
•
•
•

Pilar Soriano
Salvador Giménez
Fuencisla Martínez
Mariano Romero
Mayte Blasco
Santiago Ausina
Cristina Crespo

El jurat del premi valorarà les propostes presentades sobre una puntuació total màxima de 10
punts, segons els criteris següents:
- Originalitat del títol i la seua relació amb el tema (màxim 1 punt).
- Creativitat del relat (màxim 3 punts).
- Contingut i missatge que es transmet vinculat a la temàtica proposada (màxim 4 punts).
- La qualitat literària i estil del text (màxim 2 punts).
Els premis poden ser declarats deserts si, a criteri del jurat, cap proposta posseeix els mèrits
necessaris per a ser premiada. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir en la seua
interpretació serà resolta 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, que resoldrà els premis.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la
Universitat de València (https://tauler.uv.es) i en la web de la Facultat d’Economia
(http://links.uv.es/fil7yav), i serà comunicada a totes les persones participants y será
comunicada a todas las personas participantes en un periode de 10 dies a partir de la
finalització del termini de presentació dels relats.
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 i podran ser retirades per les persones interessades al
mateix lloc del lliurament.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació
d’aquestes bases.

10.PREMI
En l’expedient respectiu figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a
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
2021, orgànica 3050000000, per un import de 500,00 euros.
S’estableix un primer premi de 300,00 euros i dos accèssits l00,00 euros.
La quantitat abonada com a premi està subjecta, si escau, a les retencions legalment
establertes d’acord amb la legislació fiscal vigent. Segons l’article 17.3.m) de la Llei 38/2003,
general de subvencions, aquest premi és incompatible amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
En cas d’empat, el premi es repartirà, a parts iguals, entre els treballs guanyadors.
11. NORMES SUPLETÒRIES
La concessió d’aquests premis s’ajusta al que es preveu en aquesta convocatòria, que s’haurà
de publicar-se en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es), i
supletòriament hi seran aplicables la Llei 1/20 15, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 39/2015, d’1 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 un recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació,
davant el mateix òrgan que ha 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, comptats des de l’endemà de la seua publicació.
13. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, les dades aportades per les persones participants
s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients a fi de
gestionar i tramitar les sol·licituds segons el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:
• Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, la resolució es pot publicar en pàgines web
allotjades en el domini oficial de la Universitat de València.

• Publicació dels noms 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), per donar
compliment al 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), d’acord amb el que s’estableix en
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.
Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició
al tractament mitjançant correu electrònic adreçat a lopd@uv.es 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 és el cas, de la documentació acreditativa, adreçat a la Secretaria General de
la Universitat de València (av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 – València).

