Resolució de 11 de gener 2022, de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la
Universitat de València, per la qual s’estableixen els criteris per a la concessió dels premis de
la Lliga de debat universitària de la Universitat de Valencia Fase Local de la Universitat de
València de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives.

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de les
competències 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 els criteris per a la concessió dels premis per als estudiants guanyadors de la Lliga de
Debat Universitària de la Universitat de València, que s’inclouen en l’annex I d’aquesta resolució.

Segon
Anualment es reservarà un import de 1.200 euros a càrrec del capítol II del pressupost de la
Universitat de València, codi orgànic 6630000000 per a atendre les obligacions de despesa que
puguen derivar-se d’aquesta resolució.

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 dins del
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius
Per delegació de la rectora (DOGV de 18 de gener de 2021)

Mª Adela Valero Aleixandre
València, 11 de gener de 2022
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Annex I

1. OBJECTE I PERSONES BENEFICIÀRIES
L’objecte d’aquest resolució és establir els criteris i el procediment per a la concessió d’un premi
als estudiants i a les estudiantes integrants de l’equip guanyador de la Lliga de Debat
Universitària de la Universitat de València i/o siguen designats millor orador/a d’aquesta
competició, en cadascuna de les seues edicions anuals.
La Lliga de Debat Universitària de la Universitat de València és una proposta de participació per
als estudiants que permet designar l’equip que representarà aquesta Universitat en la Lliga de
Debat Universitària de la Xarxa Vives.
Les persones beneficiàries hauran de complir la condició de ser estudiants de la Universitat de
Valencia i haver estat designats, en l’edició del curs corresponent al premi, com a membres de
l’equip guanyador i/o com a millor orador/a.
La designació dels estudiants guanyadors correspon al jurat de la Lliga de Debat Universitària de
la Universitat de València, que serà nomenat, per a cada edició, pel Delegat de la Rectora per a
l'Estudiantat o pel membre de l'equip de direcció amb competències en participació estudiantil.

2. NOMBRE I DOTACIÓ
Es concediran un màxim de 6 premis amb una dotació de 200 euros cadascun, que es distribuiran
de la següent manera:
a) Fins a cinc premis de 200 euros cadascun per als integrants de l’equip guanyador.
b) Un premi de 200 euros per al participat declarat millor orador o oradora.

3. PROCEDIMENT
La instrucció d’aquest procediment correspon al Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants,
Sedi.
1. El Sedi sol·licitarà al jurat de l’edició anual corresponent l’acta en la qual consten els
membres de l’equip guanyador i la designació del millor orador o la millor oradora.
2. Posteriorment, en farà una proposta de concessió amb les possibles persones
beneficiàries, que elevarà al vicerector o a la vicerectora amb competències en matèria
de formació complementària.
3. Una vegada publicada la resolució per la qual s’adjudiquen el premis, les persones
beneficiàries hauran d’acceptar-los en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir
de l’endemà de la publicació. El Sedi facilitarà un model normalitzat d’acceptació i d’alta
de tercers.
4. El Sedi podrà requerir a les persones beneficiàries altra documentació que poguera ser
necessària per a la tramitació del procediment de concessió.
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4. RESOLUCIÓ
El vicerectorat amb competències en matèria de formació complementària és l’òrgan
competent per a la resolució d’aquests premis, vista la proposta de l’òrgan instructor.
La resolució de concessió es publicarà, amb l’efecte de notificació, al Tauler oficial de la
Universitat de València [http://tauler.uv.es], en el termini d’un mes des de la signatura de l’acta
dels guanyadors de la lliga per part del jurat corresponent de cada edició.

5. FINANÇAMENT
Aquesta convocatòria es finança a càrrec del capítol II del pressupost anual de la Universitat de
València, codi orgànic 6630000000, per un import total de 1.200 euros.

6. NORMES SUPLETÒRIES
La llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, regeix en
tot allò que per analogia siga aplicable i no estiga establert en aquests criteris.

7. RECURS
Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es podrà 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 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 des de l’endemà a la seua publicació.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
8.1 Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
8.2 Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que disposa 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 pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades personals que s’indiquen en
aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que
procedisquen amb la finalitat de gestionar i tramitar la concessió dels premis, de conformitat
amb el que s’estableix la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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8.3 Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades que indique el sol·licitant.
8.4 Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de l’acceptació dels premis, se cediran les
dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:
- 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 València.
Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web de
domini oficial de la Universitat de València.
- Publicació dels noms dels beneficiaris, de l’import i de l’objecte de l’ajuda en el portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que
s’estableix 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 de 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 estableix l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8.5 Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i, si escau, s’anul·laran d’acord amb els criteris següents:
A. Quant als concursants als quals no es concedisca el premi, les dades es conservaran durant
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.
B. Quant a les persones a les quals es concedisca el premi, les dades es conservaran durant tot
el període de gestió del procediment, s’incorporaran, si escau, a l’expedient de l’estudiant i es
conservaran amb la finalitat de l’acreditació i la certificació de la concessió i de qualsevol altre
mèrit acadèmic relacionat.
8.6 Drets
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al 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 adreçat a sedi@uv.es, des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé
mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si escau, documentació
acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de
València.
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8.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD
i al 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.
8.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat en: http://links.uv.es/qBf2qd6
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