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Resolució de 25 de setembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de 
València, per la qual es convoca el V Concurs universitari als millors informes 
tècnics en valencià fets per estudiants sobre el V Workshop d’Economia Valenciana 
que tindrà lloc el dia 16 d’octubre de 2020, i que es regirà per les bases que figuren 
en l’annex I d’aquesta resolució. 
 
 
PRIMER 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure l’ús del valencià en l’activitat acadèmica i 
disposar de relats en valencià d’esdeveniments d’interès científic, acadèmic i social.  
 
SEGON 
 
La dotació econòmica global per a aquest tipus de premi és 900 euros a càrrec de l’oficina 
gestora 010020000 (Servei de Promoció i Normalització Lingüística). 
El primer premi està dotat amb 600 euros i el segon amb 300 euros. El pagament es 
realitzarà per transferència al compte bancari dels participants que resulten guanyadors. 
Aquests pagaments tenen la retenció fiscal que marca la legislació vigent. 
 
TERCER 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes, explicat des de l'endemà de la seua 
publicació, davant el mateix òrgan que ho ha dictat o bé directament un recurs contenciós 
administratiu davant els òrgans de jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà de la seua publicació. 

 
 
 
 
 
 
El rector 

Francisco José Mora Mas 

 

València, 25 de setembre de 2020 
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ANNEX I 

 
 

BASES DEL V CONCURS UNIVERSITARI ALS MILLORS INFORMES 
TÈCNICS EN VALENCIÀ FETS PER ESTUDIANTS SOBRE EL V 
WORKSHOP D’ECONOMIA VALENCIANA DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 
2020  
 
 
1. Poden participar en aquest concurs tots els estudiants matriculats en el curs 2020-2021 
a la UPV, en qualsevol dels graus o màsters.  

2. Per a participar en el concurs, cal fer la inscripció al V Workshop d’Economia 
Valenciana  i assistir-hi el dia 16 d’octubre de 2020. La sessió tindrà lloc a la Universitat 
Politècnica de València. La inscripció és gratuïta. No es pot participar en el concurs sense 
assistir al Workshop de forma presencial o en línia. 

3. Només es pot presentar un informe per autora o autor. L’informe consisteix en un resum 
o relat de les intervencions de tots els participants (autoritats, moderadors, ponents i 
públic) en el V Workshop d’Economia Valenciana. En cas que hi haja dues o més sessions 
de comunicacions paral·leles, només s’ha d’assistir a una de les sessions i només 
aquesta ha de constar en l’informe. L’informe no ha de ser una transcripció, sinó una 
versió reduïda del que exposen les persones que hi intervenen i no ha de tenir aportacions 
distintes a aquestes intervencions. L’objectiu de l’informe és proporcionar informació 
sobre el que s’ha tractat en el Workshop. S’ha de presentar escrit en valencià i ha de tenir 
una qualitat lingüística adequada a un text formal. Els informes no poden ser d’autoria 
col·lectiva, han de ser d’autoria individual.  

4. Els informes han de tenir una extensió entre 5 i 10 pàgines DIN A4, en font Arial, en 
cos 12 i amb un interlineat d’1,5 espais. Per a presentar els treballs cal emplenar el 
formulari V Concurs informes tècnics 2020 de la intranet, apartat: Serveis, Servei de 
Promoció i Normalització Lingüística. Els treballs s’han d’adjuntar al formulari a partir del 
dia 17 d’octubre fins al 4 de novembre de 2020. L’informe ha d’anar en un fitxer adjunt, 
mentre que les dades de l’autor o l’autora aniran en un altre fitxer que ha de tenir el nom 
de “Dades personals”. Aquest fitxer de “Dades personals” ha d’incloure: telèfon, adreça, 
població i codi postal; adreça electrònica; nom i cognoms. 

5. El Jurat del concurs està format per: 

NOM I COGNOM  CÀRREC 

Rosa Puchades Pla Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació 

Presidenta 

Josep Doménech i de 
Soria 

Departament d’Economia i Ciències Socials  Vocal 
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José Luís Miralles 
García 

Departament d’Urbanisme Vocal 

Elies Seguí Mas Departament d’Economia i Ciències Socials  Vocal 

Sergi Linares de 
Terán 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística Vocal 

Elena Fontana 
Enguix 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística Secretària 

Aquest Jurat es donarà a conèixer per la web de l’SPNL. 

El Jurat del concurs resoldrà totes les qüestions no previstes en les bases del concurs. 

La resolució del Jurat es farà pública abans del dia 16 de desembre de 2020. 

6. Criteris de valoració. Per concedir el premi, el Jurat valorarà en base als criteris 
següents: 
 La capacitat de síntesi, estructura, qualitat i claredat en l’informe tècnic (0-60 

punts). 
 

 La correcció lingüística dels treballs. S’entendran com a errors lingüístics aquells 
que són propis dels nivells inferiors al C1 de coneixements de valencià (0-40 
punts). 

 

7. El jurat concedirà dos premis. El primer premi està dotat amb 600 euros i el segon amb 
300 euros. Els informes guanyadors podran ser utilitzats com a documents de treball per 
la UPV. 

8. Els drets de publicació dels informes guanyadors entraran a formar part del patrimoni 
de la UPV que podrà publicar-los en la web pròpia. Aquesta cessió de drets no és 
exclusiva i, per tant, els autors  podran fer ús dels textos sempre que hi facen constar que 
han rebut el guardó de la UPV. A més, les persones guanyadores podran presentar els 
informes a qualsevol altre premi o convocatòria d’ajudes. 

9. El jurat del concurs resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.  

10. En compliment del que es preveu en el Reglament general de protecció de dades de 
la UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, us informem que el responsable del tractament de 
les dades tractades a l’efecte d'aquesta convocatòria és la Universitat Politècnica de 
València. La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la necessitat 
de gestionar el procediment de concessió dels premis de la present convocatòria. No 
estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades personals 
tractades. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, 
supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document 
oficial que les identifique i, si s’escau, la documentació acreditativa de la sol·licitud davant 
el delegat de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València, Secretaria 
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General, Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, 46022 València. En cas 
de reclamació, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les 
dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable al present tractament. 
 
 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Camí de Vera, s/n - 46022-VALÈNCIA 
(VALÈNCIA). 
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