RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2019, del degà de la Facultat d’Economia de la
Universitat de València, per la qual es fa pública la convocatòria i les bases reguladores
del I PREMI “MOBILITAT INTERNACIONAL FdE #ORIFdE2020” Facultat
d’Economia. Universitat de València.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València
(DOGV de 27 de juny de 2019), 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 I PREMI “MOBILITAT
INTERNACIONAL FdE #ORIFdE2020” Facultat d’Economia. Universitat de València,
incloses com a annex d’aquesta resolució.
Segon
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 2019,
orgànica 3050000000, per un import de 425,00 euros. Els premis consisteixen en un primer
premi de 150 euros; un segon premi de 100 euros; un tercer premi de 75 euros; i dos accèssits
de 50 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 publicar-se, davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, 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 a partir de l’endemà de publicar-se.
Facultat d’Economia
(Per delegació de la rectora, DOGV 27/06/2019)

José Manuel Pastor Monsálvez
Degà de la Facultat d’Economia
València, 18 de novembre de 2019
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ANNEX I. BASES DEL I PREMI “MOBILITAT INTERNACIONAL FdE” en la XVI
VALÈNCIA ERASMUS WEEK. OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS
DE LA FACULTAT D’ECONOMIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest concurs és premiar les millors fotografies que mostren el “sentiment
europeu” durant una mobilitat universitària (programa erasmus o programa
internacional). Fotografies realitzades per estudiants de la Facultat d’Economia, tant ixents
com entrants, durant el curs 2019-2020 i que les presenten com a candidates per ser valorades
i premiades durant la XVI Erasmus Week 2020 que tindrà lloc del 9 al 12 de març 2020.
Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la
mateixa finalitat.

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva d’acord amb la secció
1a 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 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 deganat de la Facultat d’Economia
de la Universitat de València.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València resoldrà la concessió del
premi vista la proposta de concessió realitzada pel jurat, que valorarà els resultats obtinguts
en les votacions en línia a través del Facebook de la Facultat d’Economia, segons els criteris
indicats en la base 7.
Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat
de València (https://tauler.uv.es), en la pàgina web de la Facultat d’Economia
(http://www.uv.es/economia), en la web de l’Oficina de Relacions Internacionals de la
Facultat d’Economia, ORI (https://www.uv.es/uvweb/economia/ca/mobilitat-intercanvi/orihttps://www.facebook.com/fac.economia.uv.es
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facultat-economia/valencia-erasmus-week) i en altres mitjans que es puguen considerar
adequats. Les comunicacions posteriors amb els candidats postulats s’efectuaran a través del
correu electrònic.

4. PARTICIPANTS
Hi poden participar els estudiants i les estudiantes de la Facultat d’Economia de la Universitat
de València, tant ixents com entrants, que en el curs 2019-2020 estiguen realitzant o hagen
realitzat una mobilitat universitària europea o internacional i que tinguen un compte en
Facebook, Twitter o Instagram amb perfil públic i que respecten les condicions d’ús
d’aquestes xarxes socials.

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
5.1. Les fotografies candidates es presentaran d’acord amb els requisits assenyalats a
continuació:
a) Cada participant només podrà presentar una fotografia.
b) Les fotografies enviades com a candidates han de ser originals i no haver sigut
premiades amb anterioritat.
c) S’exclouen fotos de menors i de persones recognoscibles que tinguen referències
publicitàries, polítiques i/o religioses. Les imatges no han de vulnerar els drets de
terceres persones ni tampoc poden representar terceres persones a les quals s’hauria
de demanar el consentiment i l’autorització.
d) La temàtica ha de versar sobre qualsevol aspecte relacionat amb el “sentiment
europeu experimentat durant una mobilitat o intercanvi universitari”. Pot haver-hi
molts exemples del dia a dia que mostren aquest sentiment europeu.
5.2. La forma de participació i enviament és la que segueix:
a) Els candidats han de publicar en Facebook, Twitter o Instagram una foto que evoque
el seu esperit/sentiment europeu durant la seua mobilitat erasmus o internacional
realitzada o que estiguen realitzant durant el curs 2019-2020.
b) Els candidats han d’esmentar o al·ludir sempre la Facultat d’Economia. Els comptes
institucionals de la Facultat d’Economia són els següents:
o Twitter: @FdEconomiaUV
o Instagram; @fdeconomiauv
o Facultat d’Economia (https://www.facebook.com/fac.economia.uv.es)
c) La foto ha de publicar-se amb l’etiqueta #ORIFdE2020, etiquetar la Facultat
d’Economia i posar-hi un breu títol per poder identificar la foto.
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Tota fotografia que es presente fora del canal establert o amb posterioritat al termini de
finalització de presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix les
estipulacions recollides en aquestes bases, no serà acceptada i no participarà en el premi.
Las fotografies guanyadores es conservaran a la Facultat d’Economia. Las fotografies que no
resulten premiades no podran ser esborrades ni eliminades de les bases de dades de la Facultat
fins que no s’hagen lliurat els premis i esgotat els terminis per a la interposició de recursos
als quals es fa referència en el punt 12 d’aquesta resolució.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les fotografies 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 28 de
febrer de 2020 a les 14 hores.

7. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
Acabat el termini de presentació de les fotografies, el jurat, compost per dues persones de
l’oficina de relacions internacionals de la Facultat d’Economia i un representant de la
secretaria de la Facultat d’Economia, Universitat de València, farà una primera preselecció
de 10 fotografies.
Amb aquestes 10 fotografies preseleccionades, s’habilitarà una galeria fotogràfica en el
Facebook de la Facultat d’Economia amb el títol Concurs Mobilitat Internacional
#ORIFdE2020 perquè tots els amics, coneguts i, en definitiva, persones interessades puguen
votar la fotografia que més els agrade, donant un m’agrada a la seua foto preferida. La
fotografia que aconseguisca el major nombre de m’agrades serà la guanyadora del
concurs.
Així mateix, les 10 fotografies s’exposaran al vestíbul de la Facultat d’Economia Universitat
de València durant la XVI València Erasmus Week 2020 que tindrà lloc del 9 al 12 de març
de 2020. Des de la Facultat d’Economia és possible que es posen en contacte amb els
preseleccionats amb el propòsit de sol·licitar-los les fotos també per correu electrònic perquè
no perden qualitat.
El termini per a la votació en línia a través del Facebook serà des de l’1 de març fins a l’11
de març 2020 a les 14.00 hores
El jurat que es nomene a aquest efecte té la facultat d’interpretació i resolució de qualsevol
circumstància no prevista en aquestes bases, per a un millor compliment de l’objectiu del
premi. La composició del jurat es publicarà en la web de la Facultat d’Economia i en la web
de l’ORI-FdE.
https://www.facebook.com/fac.economia.uv.es
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El jurat del premi valorarà las fotografies presentades atenent principalment a la capacitat de
captar i generar empatia mitjançant la imatge presentada. Imatge que haurà d’al·ludir a
situacions que generen o contribuïsquen a difondre els valors subjacents al programa
Erasmus+ (respecte, solidaritat, esforç per millorar l’educació superior, etc.). A més d’això,
el jurat valorarà també la qualitat de la fotografia presentada.
Els premis poden ser declarats deserts si, a criteri del jurat que ha de fer la primera
preselecció, cap fotografia posseeix els mèrits necessaris per a ser premiada.

8. RESOLUCIÓ DEL PREMI
Una vegada acabat el termini per a la votació en línia, tal com figura en la base 7, el jurat
elevarà una proposta de concessió al degà de la Facultat d’Economia, que resoldrà els premis.
La resolució de concessió es publicarà el dia 12 de març de 2020, amb efectes de notificació,
en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es) i serà comunicada a
totes les persones finalistes via correu electrònic. La resolució de concessió es publicarà, a
més, en la pàgina web de la Facultat d’Economia de la Universitat de València
(http://www.uv.es/economia), en la web de l’ORI de la Facultat d’Economia
(https://www.uv.es/uvweb/economia/ca/mobilitat-intercanvi/ori-facultateconomia/valencia-erasmus-week) i en els mitjans que es consideren més adequats.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació
d’aquestes bases.

9. PREMI
El 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 2019,
orgànica 3050000000, per un import de 425,00 euros.
Els premis consisteixen en un primer premi de 150 euros; un segon premi de 100 euros; un
tercer premi de 75 euros; i dos accèssits de 50 euros.

https://www.facebook.com/fac.economia.uv.es

Facultat d’Economia - Universitat de València
Av. dels Tarongers,s/n - 46022 València
Tlf. (+34) 963828541 & (+34) 961625143
E-mail: int-of.economia@uv.es; Web:
www.uv.es/economia

@FdEconomiaUV

10. NORMES SUPLETÒRIES
Supletòriament seran aplicables 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’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic
(LSSI), quant a la forma d’oferir la informació en internet; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, depenent de les finalitats posteriors de la promoció; la Llei orgànica 1/1982, de
5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.

11. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de les persones que sol·liciten participar en aquests premis s’incorporaran als
sistemes d’informació de la Universitat de València escaients a fi de gestionar i tramitar la
sol·licitud d’acord amb 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 beneficiaris, import i 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 l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
A entitats bancàries, si escau, per al pagament de les ajudes.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament
mitjançant un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat
de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si
https://www.facebook.com/fac.economia.uv.es
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escau, documentació acreditativa, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de
València (av. de Blasco lbáñez, 13, 46010. València).
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, comptadors de l’endemà de la seua
publicació.
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AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DRETS D’IMATGE
_____________________________________________________________

amb

NIF

____________________________, com a
(marqueu-ne una)
Interessat/ada
Pare/Mare/Tutor/a legal de
________________________________________________________________ amb NIF
____________________________,
Autoritze1 la Facultat d’Economia a incloure en qualsevol suport audiovisual, per a efectes
de reproducció i comunicació pública, la fotografia presentada al I PREMI “MOBILITAT
INTERNACIONAL ORI-FdE” realitzat en les primeres setmanes del mes de març 2020
amb motiu de la celebració de la XVI València Erasmus Week 2020, en què aparec/apareix.
_____________________, ____ d ____________________ de 20____

(Signatura)_______________________________________
1Aquesta autorització d’utilització del contingut gravat i del meu/la seua imatge es fa a l’empara del que disposen la Llei orgànica 1/1982,
de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; el GDRP 2016/679 de protecció de
dades i la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
L’autorització que ací es concedeix sobre aquest material té un ús de caràcter acadèmic i cultural i no té àmbit geogràfic determinat, per
tant el realitzador i altres persones físiques o jurídiques a les quals la Facultat d’Economia (d’ara endavant, FdE) pot cedir els drets
d’explotació sobre les imatges, o parts d’aquestes, en què isc/ix, podran utilitzar aquestes imatges, o parts d’aquestes, en tots els països
del món sense limitació geogràfica de cap tipus.
Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió ni per a l’explotació de les imatges, o part d’aquestes, en què
isc/ix, per això aquesta autorització es considera concedida per un termini de temps il·limitat.
Aquesta autorització es refereix a la totalitat d’usos que puguen tenir les imatges, o parts d’aquestes, en les quals isc/ix, utilitzant els
mitjans tècnics coneguts en l’actualitat i els que es puguen desenvolupar més endavant, i per a qualsevol aplicació.
D’acord amb el GDRP 2016/679 sobre protecció de dades de caràcter personal, dades de caràcter personal recollides, per als casos en
què aquest siga una persona física, o en el cas de representants d’una persona jurídica, tant pública com privada, seran incorporats a un
fitxer titularitat de la FdE. La finalitat de la recollida i el tractament de la informació és la gestió de l’acord subscrit en el cos d’aquest
escrit, així com el manteniment del contacte d’ambdues parts.
D’acord amb la normativa vigent, la FdE garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el
nivell de seguretat requerit, en virtut de la naturalesa de les dades personals tractades. Així mateix, la FdE informa que no cedirà o
comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o quan calga
per a la prestació del servei. En qualsevol moment podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a les
vostres dades personals, enviant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del DNI, o document acreditatiu equivalent a
fac.economia@uv.es.
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