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RESOLUCIÓ DE 18 DE MAIG DE 2017, DEL VICERECTOR D'INTERNACIONALITZACIÓ 1 

COOPERACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA I PUBLIQUEN LES BASES DE LA 

CONVOCATORIA PREMIS INNOVATIONT 2017 A L'EXCEL·LENCIA DELS TREBALLS DE FI 

DE GRAU DE LA CATEDRA UNIVERSITARIA AJUNTAMENT D'ONTINYENT - CAIXA 

ONTINYENT - ESET PER A LA INNOVACIÓ I CONFIGURACIÓ DE TERRITORIS 

INTEL·LIGENTS INNOVATIONT. 

La Catedra universitaria Ajuntament d'Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la 

innovació i configuració de territoris intel-ligents és una estructura académica estable 

destinada a l'estudi, l'aplicació i la divulgació deis processos relacionats amb els territoris 

intel·ligents, especialment aquells relacionats amb la innovació, en el context geografic 

d'Ontinyent i el seu entorn. 

La Catedra, amb la participació de la Universitat de Valencia i de la Universitat d' Alacant, 

desenvolupa activitats formatives, culturals, d'investigació i de projec~ió universitaria 

orientades al coneixement i la difusió permanent del desenvolupament territorial 

d'Ontinyent, en particular, de la innovació. Entre les seues activitats formatives, es 

preveu la concessió de premis pera treballs de final de titulació. 

El vicerector d'lnternacionalització i Cooperació de la Universitat de Valencia, fent ús de 

les atribucions que li confereix la resolució de 16 de gener de 2017, del Rectorat de la 

Universitat de Valencia (DOGV de 27 de gener de 2017) perla qual s'aprova la delegació 

de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretaria general, el gerent i altres 

organs d'aquesta universitat, 

RESOL 

PRIMER 

Convocar les ajudes de la iniciativa de treballs fi de grau per tal de reconeixer la qualitat 

académica i !'impacte del tema tractat en treballs que han de versar sobre aspectes 

relacionats amb la innovació empresarial o social i la configuració de territoris 

intel·ligents d'aplicació a l'area socioeconomica d'Ontinyent, i aprovar les bases que 

regulen aquesta convocatoria, que es troben en l'annex I d'aquesta resolució. 
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Les ajudes es financ;:aran a carrec del pressupost de la Catedra universitaria Ajuntament 

d'Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la innovació i configuració de territoris 

intel·ligents (lnnovatiOnt) Valencia per al 2017, específica 20160176 i organica 

2330360676, per un import de dos mil euros (2.000 €}. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la vía administrativa, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició en el termini d'un mes des del día següent a la seua notificació, 

davant el mateix organ que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós 

administratiu davant els organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la 

Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l' endema de la seua 

notificació. 

El vicer tor d'Intemacionalització i Cooperació. 

-----~ 
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ANNEX I 

Bases reguladores de la convocatòria de Premis innovationt 2017 a 
l’Excel·lència dels Treballs de Fi de Grau de la Càtedra universitària 
Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la innovació i 
configuració de territoris intel·ligents (InnovatiOnt). 

 
 

Primera.- Objecte 

La present convocatòria té per objecte la concessió de premis a la realització de treballs 
fi de grau per tal de reconèixer la qualitat acadèmica i l’impacte del tema tractat en 
treballs, que han de versar sobre aspectes relacionats amb la innovació empresarial o 
social i la configuració de territoris intel·ligents d’aplicació a l’àrea socioeconòmica 
d’Ontinyent. 

 

Segona.- Característiques i quantia 

Es procedirà a l’adjudicació de dos premis per un import total de 2.000€. Els premis són 
finançats a càrrec de l’aplicació pressupostària de la Universitat de València 
corresponent a la Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET 
per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents (específica 20160176 i orgànica 
2330360676) 

Es concediran dos premis d’igual quantia (1000€), un en cadascuna de les categories 
següents: 

• Categoria local: premi al millor TFG relacionat amb la temàtica especificada, 
realitzat per estudiants del Campus d’Ontinyent, o per estudiants naturals o 
residents a Ontinyent  i realitzat a la Universitat de València o a la Universitat 
d’Alacant. 
 

• Categoria oberta: premi al millor TFG realitzat en qualsevol universitat que 
tinguen especial relació amb el desenvolupament de la innovació i la configuració 
de territoris intel·ligents a Ontinyent i la seua àrea. 
 

• Les quantitats econòmiques dels premis estaran sotmeses a les retencions i 
impostos corresponents que els siguen d’aplicació en cada cas.  
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Tercera.- Requisits 

Els sol·licitants han de complir els requisits següents: 

1. Estar matriculats en el curs acadèmic 2016-2017 per a l’elaboració del seu TFG. 
2. Presentar el seu TFG durant el curs 2016-2017. 
3. Que el treball siga original, inèdit  i que, en tot cas, represente un avanç dins de 

l’àmbit del coneixement a què corresponga. 
4. Que el treball estiga redactat en valencià, castellà o anglès. 
5. Autoritzar la direcció de la Càtedra a publicar, en el seu apartat web, el treball pel 

qual se sol·licita el premi. 

 

Quarta – Sol·licituds, documentació i terminis de presentació 

Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de registre de la Universitat de València; 
a aquest efecte, també poden presentar-se 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 des de la seua publicació en el DOCV fins al dia 30 de 
setembre de 2017 i han d’anar adreçades a: 

Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la innovació 
i configuració de territoris intel·ligents, Campus d’Ontinyent 

Avinguda Comte Torrefiel 22,  
46870 Ontinyent,  
amb l’assumpte: “Convocatòria de premis InnovatiOnt a Treballs Fi de Grau 2017”  

i han de constar de: 

a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat (vegeu annex 2) incloent-hi la 
justificació dels mèrits del treball rellevants per a l’objecte d’aquests premis. 

b) Portada impresa del TFG en la qual aparega el títol del treball, el nom de 
l’estudiant i del tutor/a/es i el nom del grau cursat per la persona sol·licitant. 

c) Declaració jurada de no rebre altres ajudes o subvencions públiques o privades 
pel mateix concepte. 

d) Còpia del rebut de la matrícula de grau corresponent al curs en què es vol 
desenvolupar el TFG. Aquest rebut no serà necessari en el cas que el sol·licitant 
haja estat alumne de la UV. 

e) Certificat de notes que incloga la qualificació obtinguda en el TFG. Aquest rebut 
no serà necessari en el cas que el sol·licitant haja estat alumne de la UV. 
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f) En cas d’optar a la categoria local, documentació que justifique la participació dins 
d’aquesta categoria. 

Els TFG complets s’han d’enviar en format digital PDF, juntament amb qualsevol altre 
format digital de presentació audiovisual al correu electrònic següent: 
innovationt@uv.es 

No s’admetrà documentació addicional una vegada acabat el termini d’admissió dels 
treballs. 

Cinquena.- Procés d’avaluació i selecció dels treballs 

Un comitè avaluador, que actua com a òrgan instructor, format pels directors de la 
càtedra,  els professors Vicente Cerverón Lleó (que actuarà com a president) i María 
Jesús Santa María Beneyto (que actuarà com a secretària) i pels professors José Cantó 
Domenech (director del Campus d’Ontinyent) i María Teresa Sanchis Llopis (responsable 
de títol de grau d’ADE al Campus d’Ontinyent), seleccionarà els millors treballs 
presentats. 

L’avaluació de les sol·licituds tindrà en compte: 

a) Adequació del treball als temes tractats per la Càtedra universitària Ajuntament 
d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la innovació i configuració de territoris 
intel·ligents (30 punts). 

b) Qualitat acadèmica, valorada en aspectes com la profunditat investigadora, la 
metodologia utilitzada o la correcta cohesió entre les parts del treball, entre 
d’altres (40 punts). 

c) Impacte del treball sobre el desenvolupament territorial d’Ontinyent, 
especialment quant a la innovació, mesurat per les aportacions que el TFG faça 
en aquest sentit (30 punts). 

 

Sisena – Acceptació de les bases 

La participació en la present convocatòria implica l’acceptació íntegra de les seues bases. 

 

Setena – Resolució de concessió. 

a) El vicerector d’Internacionalització i Cooperació resoldrà els premis.  
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El procediment de concessió dels premis es farà en règim de concurrència competitiva 
segons la secció primera del capítol II de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de a Generalitat, 
d'Hisenda pública, del sector públic  instrumental i de subvencions. 

 

La resolució de concessió dels premis es farà pública abans de 6 mesos a partir de la 
publicació d’aquesta convocatòria en el DOCV, en el Tauler oficial de la Universitat de 
València [http://tauler.uv.es] i en la pàgina web de la càtedra 
[http://www.uv.es/innovationt]. 

b) Els beneficiaris autoritzen expressament a la direcció de la Càtedra publicar i divulgar 

els seus noms i cognoms en el moment de fer-se públic. 

c) Addicionalment, la proclamació dels beneficiaris també es farà en un acte públic 

organitzat per la Càtedra InnovatiOnt els detalls del qual seran comunicats a les persones 

premiades de forma personal en el moment oportú. 

d) El jurat podrà declarar desert un o més premis, sense que la seua decisió requerisca 

una motivació expressa. 

 

Vuitena - Compatibilitat  

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda pública o privada. 

 

Novena - Protecció de dates 

El contingut de les idees que es presenten al concurs, així com totes les dades, la 
documentació i la informació de qualsevol mena que se subministre, té caràcter 
confidencial, secret i restringit i com a tals seran tractades per la UV, com a receptora 
de les sol·licituds, i pels membres de la comissió d’avaluació. 

La participació en aquesta convocatòria suposa la incorporació de les dades personals 
als sistemes d’informació de la Universitat de València per a la gestió administrativa de 
la informació. 

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició 
al tractament de les seues dades mitjançant la tramesa d’un missatge de correu 
electrònic a lopd@uv.es des d’un compte de la Universitat de València, o per escrit amb 
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aportació de còpia de document oficial que n’acredite la identitat i justificació, si escau, 
de la seua sol·licitud, dirigit a:  

Protecció de dades:  
Servei d’Informàtica. Universitat de València. 
 C/ Amadeu de Savoia, 4, 2n. 
 46010  València. 
Desena- Notificacions: 

Totes les comunicacions que hagen de realitzar-se als interessats relacionats amb 
aquesta convocatòria (notificacions, requeriments, resolució, etc.) es realitzaran 
mitjançant la pàgina web de la càtedra [http://www.uv.es/innovationt]. 

 

Onzena - Recursos 

Contra la resolució de concessió dels premis es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament 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. 
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ANNEX II 

CONVOCATÒRIA DE PREMIS INNOVATIONT 2017 A L’EXCEL·LÈNCIA DELS 
TREBALLS DE FI DE GRAU DE LA CÀTEDRA UNIVERSITÀRIA AJUNTAMENT 
D’ONTINYENT - CAIXA ONTINYENT - ESET PER A LA INNOVACIÓ I 
CONFIGURACIÓ DE TERRITORIS INTEL·LIGENTS (INNOVATIONT) 

IMPRÉS DE SOL·LICITUD 

 
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

NIF / NIE:  

Nom / Nombre:  

Cognoms / Apellidos:  

Telèfon / Teléfono:  

Correu / Correo:  

 
DADES DEL TREBALL / DATOS DEL TRABAJO 

Universitat / Universidad:  

Titulació / Titulación:  

Títol del treball / Título del Trabajo: 
 

Tutor/a: 

Data de presentació / Fecha de presentación: 

 
JUSTIFICACIÓ DELS MÈRITS DEL TREBALL RELLEVANTS PER A L’OBJECTE D’AQUESTS PREMIS 
/ JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS DEL TRABAJO RELEVANTES PARA EL OBJETO DE ESTOS 
PREMIOS. 
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DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓ JURADA. 

Amb la signatura d’aquesta sol·licitud declare que no he rebut cap altra ajuda o 
subvenció pública o privada per aquest treball. 

Con la firma de esta solicitud declaro que no he recibido ninguna otra ayuda o 
subvención pública o privada para este trabajo. 

 
LOPD 

LES SEUES DADES TINDRAN UN TRACTAMENT ABSOLUTAMENT PRIVAT I CONFIDENCIAL 

SUS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO ABSOLUTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL 

LES DADES PERSONALS SUBMINISTRADES S’INCORPORARAN AL FITXER "REGISTRE D’ENTRADA I EIXIDA 
DE DOCUMENTS" I EN AQUELLS SISTEMES QUE SIGUEN PROCEDENTS EN FUNCIÓ DEL CONTINGUT DE 
LA SEUA PETICIÓ, TOTS ELLS TITULARITAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A LA GESTIÓ I 
TRAMITACIÓ DE LA SEUA SOL.LICITUD. ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ 
AL TRACTAMENT, ELS PODRÀ EXERCIR DAVANT ENTREU - SERVEI D’INFORMÀTICA (C /AMADEU DE 
SAVOIA, 4. 46010 VALÈNCIA) MITJANÇANT SOL.LICITUD PER ESCRIT ADJUNTANT DOCUMENT 
IDENTIFICATIU. 

LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS SE INCORPORARÁN AL FICHERO "REGISTRO DE ENTRADA Y 
SALIDA DE DOCUMENTOS" Y EN AQUELLOS SISTEMAS QUE PROCEDAN EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO 
DE SU PETICIÓN, TODOS ELLOS TITULARIDAD DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA GESTIÓN Y 
TRAMITACIÓN DE SU SOLICITUD. LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO, PODRÁ EJERCITARLOS ANTE ENTREU - SERVEI D’INFORMÀTICA (C/ 
AMADEO DE SABOYA, 4. 46010 VALENCIA) MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO ADJUNTANDO 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

 

Lloc, data i signatura / Lugar, fecha y firma: 

 

Juntament amb aquest imprés cal adjuntar 

a) Portada impresa del TFG en la qual aparega el títol del treball, el nom de 
l’estudiant i del tutor/a/es i el nom del grau cursat per la persona sol·licitant. 

b) Còpia del rebut de la matrícula de grau corresponent al curs en què vol 
desenvolupar el TFG. 

c) Certificat de notes que incloga la qualificació obtinguda en el TFG. 
d) En cas d’optar a la categoria local, documentació que justifique la participació 

dins d’aquesta categoria. 

A més, els TFG complets s’hauran d’enviar en format digital PDF, juntament amb 
qualsevol altre format digital de presentació audiovisual, a l’adreça electrònica següent 
<innovationt@uv.es> 




