RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de
València, per la qual es convoca i s’estableixen les bases reguladores del V Premi del Club de
Mentors de la Facultat d’Economia.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que
li confereix la resolució de 20 de maig de 2022, de la rectora de la Universitat de València
(DOGV 30/05/2022), per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats,
la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat, resol:
Primer
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del V Premi del Club de Mentors de la Facultat
d’Economia, incloses com a annex I d’aquesta resolució.
Segon
El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a
2022, orgànica 3050000000, per un import de 1.000,00 euros.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició en el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix
òrgan que l’ha dictada, 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 a partir de l’endemà de publicar-se.

El degà de la Facultat d’Economia
(Per delegació de la rectora, DOGV 30/05/2022)
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ANNEX l
BASES V Premi Club de Mentors de la Facultat d’Economia
Preàmbul
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a través del Club de Mentors
de la Facultat d’Economia, convoca el V Premi Club de Mentors Facultat d’Economia.
1. OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és atorgar un premi de 1.000€ a un dels equips que participen i
competisquen amb altres equips al mateix temps, a través del simulador Global Challenge, en
la direcció i la presa de decisions durant 5 exercicis fiscals d’una empresa multinacional present
en els mercats d’Europa, Àsia i els EUA, obtenint una visió global del negoci.
2. RÈGIM JURÍDIC, TERMINI DE RESOLUCIÓ I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
El procediment de concessió s’ajustarà al règim de concurrència competitiva establert en la
secció 1a del capítol II del títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions.
La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de
l’extracte de la convocatòria, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
S’entendrà presentada la sol·licitud amb la inscripció en la competició a través del formulari
d’inscripció facilitat. Aquestes sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica de
la UV (entreu.uv.es) o bé en qualsevol dels registres previstos en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud implica la declaració responsable que totes les dades que hi
figuren són certes i que la persona sol·licitant és coneixedora que la inexactitud de les
circumstàncies declarades dona lloc a la denegació o revocació del premi.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació
d’aquestes bases.
3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Es realitzarà una competició utilitzant el simulador Global Challenge entre diferents equips formats
cada un entre 3 i 5 persones. A partir del material disponible en la web, l’objectiu és aconseguir el
màxim valor acumulat a l’accionariat d’una empresa multinacional, amb les condicions i l’estructura
següents:

-

Es lliurarà un nom d’usuari i una contrasenya a cada participant.

-

Es recomana a les persones participants que lligen detingudament el cas abans d’iniciar les
sessions. Amb aquest objectiu, una setmana abans de l’inici d’aquestes, se’ls enviarà per
correu electrònic les dades d’accés a la plataforma.

-

Estructura: dues sessions presencials (Kick off i Feedback) i sis rondes en línia del simulador,
una de prova i les altres cinc simularan cada una un any fiscal de l’empresa (no obstant això,
el nombre de rondes s’ajustarà al calendari que finalment es determine). En la sessió Kick
off s’explicarà en què consisteix el simulador, els objectius i la dinàmica del joc. En la sessió

Feedback s’analitzaran els resultats obtinguts en el simulador després de les cinc rondes i
es farà un resum de les conclusions.

4. ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, LA INSTRUCCIÓ I LA RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT
Per a la tramitació d’aquest procediment és competent el Deganat de la Facultat d’Economia
de la Universitat de València.
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València resoldrà la concessió del premi
en vista de la proposta de concessió realitzada pel jurat que valorarà les propostes
presentades, segons els criteris indicats en la base 7.
Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de València
(https://tauler.uv.es), en la pàgina web de la Facultat d’Economia (http://www.uv.es/economia) i
en els mitjans que es consideren més adequats. Les comunicacions posteriors amb els candidats
postulats s’efectuaran a través del correu electrònic.
5. PARTICIPANTS
Poden participar-hi estudiants dels màsters oficials de la Facultat d’Economia mentorats a
través del programa del Club de Mentors durant el curs acadèmic 2022-2023. En cada equip
pot haver-hi una persona diplomada que haja format part del Club de Mentors.
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins a l’11 de febrer de 2023 a les
14 hores.
7. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
L’avaluació la durà a terme un jurat format per la presidenta, la directora acadèmica i la secretària
del Club de Mentors de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i un representant de
l’entitat col·laboradora WinToWin Partners.
El jurat té la facultat d’interpretar i resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases

per a un millor compliment de l’objectiu del premi.
El jurat del premi assumirà que l’equip guanyador serà el que haja aconseguit el màxim valor
acumulat per a l’accionariat de l’empresa en el simulador Global Challenge.
Si dos o més equips obtenen la mateixa puntuació, el premi es repartirà a parts iguals entre ells.
8. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Una vegada valorades les propostes, el jurat elevarà una proposta de concessió al degà de la
Facultat d’Economia, que resoldrà, per delegació de la rectora, els premis, d’acord amb el que
s’estableix en el punt 4, paràgraf 2.
En la resolució de concessió es farà constar l’equip guanyador del premi, així com els equips
no seleccionats amb les puntuacions respectives.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la
Universitat de València (https://tauler.uv.es) i serà comunicada a totes les persones
participants. La resolució es difondrà, a més, en la pàgina web de la Facultat d’Economia de la
Universitat de València (http://www.uv.es/economia) i en els mitjans que es consideren més
adequats.
El lliurament del premi es farà públic en la jornada final de curs del Club de Mentors del curs 2022
– 2023 de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que tindrà lloc al juny de 2023, i serà
publicada en la pàgina web de la Facultat d’Economia.
En aquesta jornada final de curs del Club de Mentors, l’equip guanyador presentarà públicament
les conclusions de la seua experiència.
El dia i l’hora de la presentació seran comunicats a les persones interessades per l’organització
amb l’antelació suficient.
9. PREMI
En l’expedient respectiu figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre
les obligacions de despesa que es puguen derivar d’aquesta convocatòria.
El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a
2022, orgànica 3050000000, per un import de 1.000,00 euros.
S’estableix un únic premi amb una dotació econòmica de 1.000,00 euros, menys les retencions
subjectes a la fiscalitat corresponent, organitzat pel Club de Mentors de la Facultat
d’Economia, gràcies a les aportacions del conjunt dels patrocinadors del Club.
La dotació econòmica d’aquest premi es farà efectiva per transferència i a parts iguals entre els
membres de l’equip guanyador que l’accepten de manera expressa.
10. NORMES SUPLETÒRIES
Supletòriament hi són aplicables la Llei 1/20 15, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 39/20 15, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
11.1. Dades de la persona responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
11.2. Finalitats i base jurídica del tractament
La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona
sol·licitant.
11.3. Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura,
se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:
o

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de
València. Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar de la resolució en
pàgines web allotjades en el domini oficial de la Universitat de València.

o

Publicació dels noms de les persones beneficiàries, l’import i l’objecte del premi en
el portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia),
d’acord amb 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.

-

A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), segons el que estableix l’article 20 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament dels imports dels premis.
11.4. Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris
següents.
A. Quant als concurrents als quals no se’ls concedisca el premi, les dades es
conservaran durant els períodes previstos en la legislació administrativa en
garantia dels seus drets.
B. Quant als concurrents als quals se’ls concedisca el premi, les dades es conservaran
durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s’incorporaran si escau
a l’expedient de l’estudiant i es conservaran amb finalitats d’acreditació i
certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
11.5. 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 a aquest, així com el dret a la portabilitat de les

dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es, des d’adreces oficials de la
Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document
d’identitat i, si escau, la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de
Protecció de Dades a la Universitat de València.
11.6. 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 a l’RGPD. Tenen habilitada una 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.
11.7. Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Les nostres polítiques
http://links.uv.es/qbf2qd6
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12. RECURSOS
Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes 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, comptats des de l’endemà de la seua publicació.

