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RESOLUCIÓ DE 15 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTOR D'INTERNACIONALITZACIÓ 1 

COOPERACIÓ PERLA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES A ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE LA CATEDRA 

D'ECONOMIA FEMINISTA - UNIVERSITAT DE VALENCIA QUE CURSEN EL MASTER EN GENERE 1 

POLÍTIQUES D'IGUALTAT 

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 del 27 de gener de 2017), per la 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 

l. Convocar les ajudes de la Catedra d'Economia Feminista - Universitat de Valencia a estudiants i 

estudiantes de la Universitat de Valencia, pera les persones matriculades en el master en Genere 

i Polítiques d'lgualtat 2017-2018. 

2. Aquesta convocatoria es regeix per les bases que es publiquen en l'annex I i 11. 

3. El pressupost total maxim autoritzat pera aquesta convocatoria ascendeix a 2 beques de 2.760 

euros per alumne/a (total 5.520 €) i procedeix del codi organic 1310050180, específica 20170446, 

del pressupost de la Universitat de Valencia pera 2017. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 

reposició, davant del mateix organ que l'ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de 

l'endema de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant deis organs 

de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Va lenciana, dins del termini de dos mesas 

comptadors a partir de l'endema de la seua notificació. 

El vicerector d'lnternacionalització i Cooperació 



 

ANNEX I 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MATRÍCULA A ESTUDIANTS I ESTUDIANTES 
DEL MÀSTER EN GÈNERE I POLÍTIQUES D'IGUALTAT, DE LA CÀTEDRA D'ECONOMIA 
FEMINISTA- UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

BASES 

1. OBJECTE 

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes per cursar el màster en Gènere i Polítiques 
d'Igualtat a persones que hagen finalitzat els estudis de grau o llicenciatura en les àrees de 
Ciències Socials, Humanitats o Ciències de la Salut. 

2. DESTINATARIS 

Es poden presentar a aquesta convocatòria els estudiants i les estudiantes que estiguen 
matriculats/ades en el primer curs dels estudis mencionats durant el curs acadèmic 2017-2018. 

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

3.1 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'extracte 
d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca 10 
dies naturals després de la seua publicació en el DOGV. 
 

3.2  Les sol·licituds s'han de presentar en les oficines de registre de la Universitat de València i, 
també, en qualsevol dels registres que preveu l'article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds s'han 
de dirigir a: 

Càtedra d'Economia Feminista 

Institut Universitari d’Estudis de la Dona  

C/ Serpis 29 

46022 València. 

3.3 Documentació que cal presentar: 

• Imprès de sol·licitud (annex II). 
 

• Expedient acadèmic de grau i/o llicenciatura (si aquests no s’han obtingut a la Universitat 
de València). 
 

• Carta de presentació i motivació de la persona sol·licitant on conste la seua experiència 
professional i personal en l'àrea d'estudis de les dones, feministes i de gènere, així com 
les seues expectatives sobre el màster i les seues motivacions per realitzar-lo. 
 

 



4. AJUDES

S'atorgaran un màxim de dues ajudes, que consisteixen en el pagament de la matrícula del primer 
curs per la quantitat econòmica de 2.760 euros, procedent a l'orgànica 1310050180, específica 
20170446, del pressupost de la Universitat de València per a 2017. 

5. OBLIGACIONS DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES

Les persones beneficiàries tenen l'obligació de justificar l'aprofitament del primer curs i el 
compromís de matricular-se en el segon curs amb la finalitat d'obtenir la corresponent titulació 
a l’acabament d'aquest segon curs.  

Si l'alumne/a no compleix les condicions establertes, s'iniciarà un procediment de reintegrament 
de l'ajuda concedida d'acord amb el que estableix la Llei de subvencions. 

6. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ

6.1 El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb 
la secció 1a, capítol II, de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

6.2 Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pel vicerector 
d'Internacionalització i Cooperació, la directora de la Càtedra d'Economia Feminista i la directora 
del màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat. 

6.3 Criteris d'avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, els criteris 
aplicats per a l'avaluació són els següents:  

Expedient acadèmic de grau i/o llicenciatura. 40 punts  

Coneixements en l'àrea d'Estudis Feministes i de Gènere. 20 punts  

Titulacions universitàries en l'àrea d'Economia. 10 punts 

Experiència professional i personal en l'àrea d'estudis de les dones, feministes i de gènere, 
així com adequació de les expectatives i motivacions als objectius del màster, a partir d'allò 
que ha exposat la persona sol·licitant en la seua carta de presentació i motivació. 30 punts  

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. 

6.4 L'òrgan instructor del procediment és la directora de la càtedra. 

7. RESOLUCIÓ

7.1 El vicerector d'Internacionalització i Cooperació és l'òrgan competent per resoldre els 
premis. 

7.2 La resolució provisional de concessió de les ajudes s’ha de fer pública abans del 30 
d'octubre de 2017 al tauler oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es], i 
de manera subsidiària a la pàgina web de la Càtedra Economia Feminista- Universitat de 
València i a la web d'UVCÀTEDRES. El termini per interposar algun tipus de reclamació davant 
l'òrgan instructor és de 10 dies. Una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà la resolució 
definitiva. 

8. PRESSUPOST



 

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 5.520 euros, que 
procedeix del codi orgànic 1310050180, específica 20170446, del pressupost de la Universitat 
de València per a 2017. 

9. PUBLICITAT 

La convocatòria, la resolució de concessió i la resta d'actes relacionats amb aquest procediment 
es publiquen al tauler oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es]. 

10.  COMPATIBILITAT 

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol ajuda pública o privada. 

11. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Tot allò que no estableix aquesta convocatòria s'ha d'interpretar d'acord amb la legislació 
aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens 
pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, és a dir, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

12. PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran als sistemes 
d'informació de la Universitat de València que escaiga, amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
vostra 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 al tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, i a efectes informatius, es pot publicar la resolució en pàgines web 
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 
 

• Publicació de les persones beneficiàries, de l’import i de l’objecte de l'ajuda al portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparència), en compliment 
del 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. 
 

• Comunicació a la Base de Datos Nacionales de Subvenciones (BDNS), en compliment del 
que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

• Comunicació a entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes. 

Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament per mitjà de 
correu electrònic dirigit a lopd\ @uv.es des de direccions oficials de la Universitat de València, o 
bé per mitjà d'un escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si s’escau, 
documentació acreditativa, dirigit a Secretaria General - Universitat de València, Av. Blasco 
Ibáñez, 13, 46010. València. 

 



 

13.  RECURSOS 

Contra aquest acord de resolució de concessió de les ajudes es pot interposar recurs potestatiu 
de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a 
partir de l'endemà de la seua publicació, o bé directament 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX II 

SOL·LICITUD 

Cognoms: ___________________________________ Nom: ____________________________________________ 

Adreça: __________________________________________________________________________________________ 

CP: ___________ Població: ____________________ Província: __________________ DNI: ________________ 

 

 

 

 

EXPOSA: 

DEMANDA: 

 

 

 

 

 

Lloc i data:  

Firma:  

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les seues 
dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisca, amb la finalitat de gestionar i tramitar la seua sol·licitud 
conforme a allò establert en 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, podrà publicar-se la 
resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València  

• Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparència), en compliment 
d’allò establert en 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 i) 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), en compliment d’allò establert en 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. 

 Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces 
oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau documentació acreditativa, dirigit 
a Secretaria General - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010. València.” 




