Acta de la sessió celebrada l’11 de setembre de 2018 pel jurat de selecció del
concurs "Campanya de comunicació sobre els ODS", organitzat per la Universitat
Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universitat
d'Alacant (UA), la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat Miguel Hernández (UMH) i
finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació de la Generalitat Valenciana.
El jurat està conformat per:
Rosa Puchades Pla
Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV
Carles Padilla Carmona
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la UV
Juan Llopis Taverner*
Vicerector de Relacions Internacionals de la UA
Joan Antoni Martín Montaner
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la UJI
Vicente Micol Molina
Vicerector de Relacions Internacionals de la UMH
Antonia Moreno Ruiz
Directora general de Cooperació i Solidaritat – Generalitat Valenciana
* Excusa assistència per motius d'agenda.
ORDRE DEL DIA:
• Constitució del jurat de selecció
• Estudi de les sol·licituds rebudes i proposta de resolució de la convocatòria
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
València, a les 12.00 hores del dia 11 de setembre de 2018, complertes les circumstàncies de la
convocatòria i presents els membres del jurat, aquest resta constituït per a l’estudi de les
propostes rebudes. A aquest efecte els membres del jurat revisen cada sol·licitud rebuda tenint en
compte els criteris de selecció de la convocatòria.
A la convocatòria s’han presentat un total d’11 propostes, 3 en la modalitat “Eines per a les noves
tecnologies”, 3 en la modalitat “Disseny d'imatge i desenvolupament de campanya” i 5 en la
modalitat “Altres”.
Finalment, el jurat, per unanimitat, atorga els premis següents:
En la modalitat “Eines per a les noves tecnologies”, primer premi per a Josseline Estefanía
Acuña Chacón, alumna de la Universitat de València, amb número de passaport 211653608, per
la proposta “#LocalizarODS”. Accèssit: desert.

En la modalitat “Disseny d'imatge i desenvolupament de campanya”, primer premi: desert.
Accèssit per a Paula Abellán Castillo, alumna de la Universitat Jaume I, amb número de DNI
48688605C, Neus Monmeneu Salavert, alumna de la Universitat Jaume I, amb número de DNI
26758458M i José Luis Roglá Lacueva, amb número de DNI 29220803Q, per la proposta
“Coneix els ODS”.
En la modalitat “Altres”, primer premi per a Ana Tomás Miralles, investigadora de la Universitat
Politècnica de València, amb número de DNI 21639839J, Antonio Simarro Escobar, investigador
de la Universitat Politècnica de València, amb número de DNI 47085285F, Antonia Ansio
Martínez, alumna de la Universitat Politècnica de València, amb número de DNI 21639839J i
Rosángela Aguilar Briceño, alumna de la Universitat Politècnica de València, amb número de
NIE Y4192913G per la proposta “Monta tus objetivos: Tú formas parte de la cadena hacia la
sostenibilidad”. Accèssit per a María Paz Ramos Martín, alumna de la Universitat Jaume I, amb
número de DNI 18956955X, per la proposta “TEATRODS”.

Sense cap afer més a tractar, es tanca la sessió en el lloc i la data a dalt indicats.
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