RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, de l
a vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoca la quarta edició del Premi A.
Olga Quiñones Fernández i se n’estableixen les bases reguladores.
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Ling üística de la Universitat de València, fent ús
de les atribucions que li confereix la Resoluci ó de 16 de gener de 2017 del Rectorat de la
Universitat de València (DOCV de 27 de gener de 2017), per la qu al s’aprova la delegació de
funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària g eneral, el gerent i altres òrgans
d’aquesta universitat, resol:
Primer
Aprovar les bases reguladores i la convocatòria
de la quarta edició del Prem
Quiñones Fernández, incloses com a annex I d’aquesta resolució.

i A. Olga

Segon
El premi es finança a càrrec del capítol IV del pr essupost de la Universitat de València per al
2018, orgànica 660210000, per un import de 3.000 euros.
Tercer
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs de
reposició, davant el m ateix òrgan que l’ha di ctada, dins del term ini d’un m es comptador a
partir de l’endem à de la seua publicació, o bé directament recurs contenciós adm inistratiu,
davant els òrgans de la juri sdicció contencio sa adm inistrativa de la Comunitat Valencian a,
dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
València, 19 d’octubre de 2017

La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística
(Per delegació del rector, DOCV 27/1/2017)

Isabel Vázquez Navarro
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Annex I
BASES REGULADORES DEL
IV PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ
La Universitat de València, per iniciativa de la U nitat d’Igualtat, convoca la quarta edició del
PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ am b l’objectiu de prom oure la incorpo ració de la
perspectiva i els estudis de gènere i per la igualtat en la docència i en la investigació.
Aquesta proposta form a part de l’eix cinquè del Pla d’Igualtat de la Universitat de València
(2013-2017), dedicat a investigació i docència a la UV, on es referma la voluntat de fom entar
i consolidar la perspectiva de gènere en els es tudis de grau i postgrau, i tam bé la per spectiva
de gènere en els continguts de la investigació.
El prem i porta el nom d’A. Ol ga Quiñones Fe rnández, prim era directora de la Unitat
d’Igualtat de la nostra Universi tat i una dona lligada a aquesta in stitució i a la lluita per la
igualtat de gènere.
El PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ té com a finalitat premiar estudis en matèria de dones
i per la igu altat de gèner e. Es presen ta amb les següents m odalitats de tr eballs realitzats a la
Universitat de València:
 PRIMERA MODALITAT: Per a treballs de final de grau (TFG)
 SEGONA MODALITAT: Per a treballs de final de màster (TFM)
 TERCERA MODALITAT: Per a tesis doctorals (TD)

1. OBJECTE I PERSONES DESTINATÀRIES

a) Objecte. L’objecte d’aquesta convo catòria és reconèix er els tr eballs or iginals
d’investigació en matèria de dones i per la igualtat de gènere, redactats en qualsevol de
les llengües oficials a la Univ ersitat de València (excepte que es tracte de program es
de la Univ ersitat of icialment im partits en an glès, en els quals s' admetran també
treballs redactats en aquesta llengua), d’acord amb els princi pis de la Llei d’igualtat; i
defensats en aquesta universitat en el curs acadèmic 2016-2017 per a les m odalitats 1,
2 i 3 en els següents cicles d’estudis oficials:
i) Estudis de grau: treball de final de grau (modalitat 1)
ii) Estudis de màster: treball de final de màster (modalitat 2)
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iii) Estudis de doctorat: tesi doctoral (modalitat 3)
b) Persones destinatàries. Aquest p remi s’adreça a aqu elles person es que, curs ant
estudis a la Universitat de Valè ncia, hagen defensat el treball de final de grau, de final
de màster o la tesi doctoral en aquesta Universitat.
c) Compatibilitat. Aquests premis són compatibles amb altres premis interns o externs a
la nostra institució.
2. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els premis es valoraran, per a cada modalitat establerta, segons els criteris següents:
a) Originalitat i impacte (amb una valoració del 50% de la puntuació total):
i) La singularitat en el plantejament del tema.
ii) Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere.
iii) Grau de transferència i innovació social.
b) Metodologia utilitzada (amb una valoració del 30% de la puntuació total)
i) Precisió i tractament científic.
ii) Bibliografia.
c) Redacció del treball (amb una valoració del 20% de la puntuació total)
i) Claredat expositiva i construcció d’un discurs ben articulat.
ii) Ordenació adequada del treball i coherència interna.
iii) Ús inclusiu i no sexista de la llengua.
3. SOL·LICITUDS

a) Les sol·licituds s’han de presentar preferentment en modalitat electrònica per mitjà del
formulari web que es publicarà en l’adreça:
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=IGU_PROQ17
sense perjudici que es puga presentar al Registre General de la Universitat de València
(edifici Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010- València) o en qualsevol dels registres
auxiliars. També es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim jurídic de les adm inistracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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b) En cas de no optar per la presentació electr ònica, caldrà adjuntar a la s ol·licitud –en
suport electrònic (CD o memòria USB)– la documentació, en format PDF, indicada en
l’apartat següent.
c) Documentació que s’ha d’aportar:
i) En cas de triar la presentació en paper, imprès de sol·licitud degudament emplenat.
El m odel es troba disponible en
el web de
la Unitat d’Igualtat
[http://www.uv.es/igualtat].
ii) El treball que es presenta a aquest premi (en format PDF).
iii) Justificant d e la qualificació obtin guda pe r l’avaluació del treb all presentat al
premi (en format PDF).
iv) Resum del treball (en format PDF):
(1) Per als treballs de final de grau, 3-4 fulls.
(2) Per als treballs de final de màster, 6-7 fulls.
(3) Per a les tesis doctorals, 8-10 fulls.
v) Breu currículum (en format PDF).
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han de presentar en el te rmini d’un m es a partir de l’endem à de la
publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria del premi en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana (DOCV).
Si la sol·licitud no té els requisits o no va acompanyada de la docum entació exigida en
aquesta convocatòria, podrà ser esmenada de confor mitat amb les previsions i els efectes
de l’article 68 (esm ena i m illora d e sol·lici tuds) de la L lei 39/2015, d ’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. RESOLUCIÓ I PROCEDIMENT

El procediment utilitzat per la revisió serà el m ètode d’avaluació d’experts amb cegament
simple (anonimat del treball avaluat).
a) Jurat: El jurat del premi estarà compost per membres de la Universitat de València:
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i) Presidència: La persona que ocupe el vice
rectorat co mpetent en mat èria
d’Igualtat, o persona que delegue. E n cas d’em pat, aquest serà dirim it pel vot de
qualitat del president o la presidenta del jurat.
ii) Vocals científics:
(1) La persona que ocupe la direcció de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona
(IUED).
(2) Una doctora o un doctor, m embre del PD I (a proposta de la presidència del
jurat), per cada branca de coneixem ent relacionada amb els treballs presentats
al premi (excepte de la branca de coneixem ent a la qual pertany la persona que
ocupe la direcció de l’IUED).
iii) Secretaria: La persona que ocupe la direcció de la Unitat d’Igualtat.
iv) Cap m embre del jurat no pot ha ver exercit la direcció de ls treb alls presentats a
qualsevol modalitat d’aquest premi.
b) Termini de resolució i publicació
i) La vicerectora d’Estudis de Grau i Po
lítica Lingüística de la Universitat de
València resol la concessió dels prem is i, si escau, dels accèssi ts, vista la proposta
del jurat dels premis.
ii) El prem i podrà ser declarat desert si, se gons l’opinió del jurat, cap dels treballs
presentats no compleix els requisits suficients per merèixer la seua concessió o no
aconsegueixen la puntuació mínima que el jurat establisca.
iii) El jurat podrà concedir premis ex aequo si així s’acorda per unanimitat.
iv) Tots els actes relacionats am b aquesta convocatòria i l’ad judicació dels prem is es
publicaran al tauler oficial de la Universitat d e València [https://tauler.uv.es] i a la
pàgina web de la Unitat d’Igualtat [http://www.uv.es/igualtat].
c) El procediment de concessió és e l règim de concurrència competitiva d’acord am b la
secció 1a d el capítol II de la Llei 1/2015, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del secto r
públic instrumental i de subvencions.
d) La resolució de concessió es farà dins de l termini que estableix l’a rticle 25 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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PREMIS
a) Es concedirà un premi per cada modalitat establerta en aquesta convocatòria:
i) Primera modalitat: Per a treballs de final de grau (TFG), 500 euros i diploma.
ii) Segona modalitat: Per a treballs de final de màster (TFM), 1.000 euros i diploma.
iii) Tercera modalitat: Per a tesis doctorals (TD), 1.500 euros i diploma.
b) De conformitat amb el punt 5.b, es podran concedir premis ex aequo. En aquest cas, es
distribuirà la quantitat prevista entre els treballs premiats.
c) Es podran concedir accèssits, sense dotació
econòmica, s i la qualitat dels treballs
presentats i no premiats ho mereixen, segons el criteri del jurat.
d) L’import dels prem is està subjec te a la reten ció de l’im post sobre la renda de le s
persones físiques (IRPF) que marca la llei, i es f ormalitzarà per mitjà de transferència
bancària en un únic pagam ent, per a la
qual cosa cald rà em plenar la fitxa de
pagaments a tercers en el termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà de la
publicació del resultat. Aquesta fitxa serà facilitada per la Unitat d’Igualtat a través del
correu electrònic que, a aquest efecte, hage n indicat les persones prem iades en la
sol·licitud de presentació al premi.
e) El lliuram ent dels prem is es podrà fer en un acte públic organi tzat per la Unitat
d’Igualtat (preferentment, amb motiu de le s celebracions del 8 de m arç de cada any).
El rector de la Unive rsitat de València, o la persona que delegue, lliurarà el premi en
aquest acte.
f) El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València
per al 2018, orgànica 660210000, per un import de 3.000 euros.

6. DRETS I OBLIGACIONS

a) Els tr eballs presentats h an de ser o riginals i in èdits, i pod en anar a companyats d e
materials fotogràfics, sonors o de quals
evol altre tipus, aptes per il·lustrar
suficientment el text objecte del premi.
b) El fet d’optar al p remi comporta l’acceptació total d’aquestes bases i d els criteris q ue
s’hi recullen.
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c) L’incompliment d’aquestes bases donarà lloc a la denegació del premi sol·licitat o a la
revocació de la seua concessió.
d) Les persones beneficiàries del premi hauran de posar els materials a la disposició de la
comunitat universitària en el Repositori d’Ob jectes Digitals per a l’Ensenyam ent, la
Investigació i la Cultura (http://roderic.uv.es/).
e) La Unitat d’Igualtat podrà publicar els treballs premiats en la seua pàgina web.
f) Les persones premiades, prèviament a l’abonament del premi i a aquest efecte, hauran
d’emplenar la “fitxa d e tercers”, que els serà tramesa juntament amb la com unicació
del premi.
7. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals subministrades s’incorporaran a les bases de dades que calguen en funció
del contingut d’aquest tipus de pe ticions, totes les quals són de titularitat de la Universitat de
València per a la gestió i la tram itació de le s sol·licituds . Els dret s d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament es poden exercir davant ENTREU – Servei d’Informàtica
(Amadeu de Savoia, 4, 46010-València) m itjançant una so l·licitud per escrit a la qual cal
adjuntar un document d’identificació.

8. RECURSOS

La resolució de concessió posa fi a la via adm
inistrativa. Així, s’hi pot interposar recurs
potestatiu d e reposic ió en el ter mini d’un mes o bé directam ent recurs contenció s
administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la C omunitat
Valenciana, dins de l term ini de d os m esos co mptadors a partir de l’ endemà de la seua
publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment adm inistratiu comú de les administracions públiques, i els ar ticles
10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la ju risdicció contenciosa
administrativa.
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