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CONVOCATÒRIA DE PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
CÀTEDRA GERMÀ BERNÀCER

CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
CÁTEDRA GERMÁN BERNÁCER

1. Definició i objectiu

1. Definición y objeto

1.1 La Càtedra Germà Bernàcer de la Universitat d'Alacant organitza
els «Premis a l'Excel·lència Acadèmica Càtedra Germà Bernàcer» per
a aquells i aquelles estudiants que han obtingut expedients acadèmics
destacats en concloure els seus estudis en les facultats de Ciències
Econòmiques i Empresarials i de Dret en el curs acadèmic 2017/18;
estudis relacionats amb els camps d'actuació dels socis del Fòrum de
Debat Econòmic Germà Bernàcer .

1.1. La Cátedra Germán Bernácer de la Universidad de Alicante
organiza los "Premios a la Excelencia Académica Cátedra Germán
Bernácer" para aquellos y aquellas estudiantes que han obtenido
expedientes académicos destacados al concluir sus estudios en las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho en
el curso académico 2017/18; estudios relacionados con los campos de
actuación de los socios del Foro de Debate Económico Germán
Bernácer.

1.2. La Càtedra Germà Bernàcer en concedir aquest premi vol
aplaudir l'excel·lència en l'estudi i contribuir a distingir l'esforç i la
dedicació de les i els estudiants universitaris.

1.2. La Cátedra Germán Bernácer al conceder este premio desea
aplaudir la excelencia en el estudio y contribuir a distinguir el esfuerzo
y dedicación de las y los estudiantes universitarios.

2. Destinataris

2. Destinatarios

Podran optar a aquests premis els i les estudiants que hagen finalitzat
els estudis universitaris amb el millor expedient acadèmic dels premis
extraordinaris de la seua facultat en el curs acadèmic 2017/18 en els
estudis següents:

Podrán optar a estos premios los y las estudiantes que hayan
finalizado sus estudios universitarios con el mejor expediente
académico de los premios extraordinarios de su facultad en el curso
académico 2017/18 en los siguientes estudios:

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

- Grau en Publicitat i Relacions Públiques

- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

- Grau en Sociologia

- Grado en Sociología

- Grau en Treball Social

- Grado en Trabajo Social

- Grau en Administració i Direcció d'Empresa (ADE)

- Grado en Administración y Dirección de Empresa (ADE)

- Doble grau en Turisme + ADE (TADE)

- Doble Grado en Turismo + ADE (TADE)

- Grau en Economia

- Grado en Economía

Facultat de Dret

Facultad de Derecho

- Grau en Dret

- Grado en Derecho

- Doble grau en Dret + ADE (DADE)

- Doble Grado en Derecho + ADE (DADE)

3. Premis

3. Premios

3.1 S'estableixen un total de vuit premis; un per cadascun dels estudis
indicats en el punt 2 d´aquesta convocatòria.

3.1. Se establecen un total de ocho premios; uno por cada uno de los
estudios indicados en el punto 2 de la presente convocatoria.

3.2. Cadascun dels premis es materialitzarà en forma d'un diploma
acreditatiu, un exemplar d'una obra de Germà Bernàcer i una dotació
de 250€.

3.2. Cada uno de los premios se materializará en forma de un diploma
acreditativo, un ejemplar de una obra de Germán Bernácer y una
dotación de 250€.
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3.3 La persona que resulte guanyadora d´un dels vuit premis, tindrà
un termini de sis mesos des de la notificació del premi per a acceptar
el premi.

3.3 . La persona que resulte ganadora de uno de los ocho premios,
tendrá un plazo de seis meses desde la notificación del premio para
aceptar el premio.

4. Resolució

4. Resolución

4.1. Protecció de dades de caràcter personal

4.1. Protección de datos de carácter personal

L´acte d´acceptació del premi suposa la plena acceptació de les
bases del concurs, i que la persona participant ha llegit i entén la
informació sobre protecció de dades i la política de privadesa de la
Universitat d´Alacant.

El acto de aceptación del premio supone la plena aceptación de las
bases del concurso, y que la persona participante ha leído y entiende
la información sobre protección de datos y la política de privacidad de
la Universidad de Alicante.

Les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Dret, en
virtut de les dades disponibles en les secretaries dels centres, faran
públic el llistat d´els qui compleixen amb el requisit de posseir el millor
expedient acadèmic dels premis extraordinaris de la seua Facultat.

Las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de
Derecho, en virtud de los datos disponibles en las secretarías de los
centros, harán público el listado de quienes cumplen con el requisito
de poseer el mejor expediente académico de los premios
extraordinarios de su Facultad.

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, la Universitat d´Alacant tractarà els noms i
cognoms de les persones que compleixen amb el requisit de posseir el
millor expedient acadèmic dels premis extraordinaris de la seua
facultat, en el seu caràcter de responsable, i quedaran incorporats a
l´activitat de tractament "Premios a l´excel·lència acadèmica Càtedra
Germà Bernàcer", amb la finalitat de gestionar i resoldre la participació
en els Premis a l´excel·lència acadèmica Càtedra Germà Bernàcer.

De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia
de protección de datos, la Universidad de Alicante tratará los nombres
y apellidos de las personas que cumplen con el requisito de poseer el
mejor expediente académico de los premios extraordinarios de su
facultad, en su carácter de responsable, y quedarán incorporados a la
actividad de tratamiento "Premios a la excelencia académica Cátedra
Germán Bernácer", con la finalidad de gestionar y resolver la
participación en los Premios a la excelencia académica Cátedra
Germán Bernácer.

La legitimació d´aquest tractament es basa en l´interès públic i en
l´exercici de poders públics conferits a la Universitat d´Alacant.

La legitimación de este tratamiento se basa en el interés público y en
el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Universidad de
Alicante.

Les dades relatives a les persones premiades es publicaran en la web
de la Càtedra i en altres mitjans que es consideren adequats. En tot
cas, es notificarà personalment la resolució del respectiu premi.

Los datos relativos a las personas premiadas se publicarán en la web
de la Cátedra y en otros medios que se consideren adecuados. En
todo caso, se notificará personalmente la resolución del respectivo
premio.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no se cediran a
terceres persones excepte obligació legal.

En el marco de los tratamientos mencionados, los datos no se cederán
a terceras personas salvo obligación legal.

Els drets en relació amb el tractament de les dades personals
d´accés, rectificació i supressió, entre uns altres, es podran exercir
mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat
presentada en el Registre General de la Universitat d´Alacant, o bé a
través de la seua Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Los derechos en relación con el tratamiento de los datos personales
de acceso, rectificación y supresión, entre otros, se podrán ejercer
mediante solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad presentada
en el Registro General de la Universidad de Alicante, o bien a través
de su Sede electrónica (https://seuelectronica.ua.es).

El correu electrònic de contacte de la Delegada de Protecció de dades
és dpd@ua.es

El correo electrónico de contacto de la Delegada de Protección de
datos es dpd@ua.es

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els
drets i la Política de Privadesa de la Universitat d´Alacant pot
consultar-se en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/
privadesa.html

La información adicional y detallada sobre Protección de datos, los
derechos y la Política de Privacidad de la Universidad de Alicante
puede consultarse en el siguiente enlace: https://seuelectronica.ua.
es/es/privacidad.html

4.2 La càtedra resoldrà a partir de la documentació aportada pels
centres l'atorgament definitiu dels premis.

4.2. La catedra resolverá a partir de la documentación aportada por
los centros la otorgación definitiva de los premios.

4.3 Els premis seran lliurats en els actes de graduació de les Facultats
de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Dret.

4.3. Los premios se entregarán en los actos de graduación de las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho.

4.4 Un premi podrà quedar desert si no s´ha concedit cap premi
extraordinari en l´estudi.

4.4. Un premio podrá quedar desierto si no se ha concedido ningún
premio extraordinario en el estudio.

5. Pressupost

5. Presupuesto

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria es troba
consignada en l'orgànica 37.00.4B.00.01 que pertany al Departament
de Màrqueting.

La dotación económica para esta convocatoria se encuentra
consignada en la orgánica 37.00.4B.00.01 perteneciente al
departamento de Marketing.
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6. Acceptació de les normes.

6. Aceptación de las normas.

La participació en els premis implica l'acceptació d'aquestes normes.

La participación en los premios implica la aceptación de las presentes
normas.

7. Recursos

7. Recursos

Contra aquesta convocatòria podrà interposar-se recurs d'alçada
previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
el termini d'un mes comptador des del dia següent de les seues
publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de
l'òrgan que dicte l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan
competent per a resoldre´l.

Contra esta convocatoria podrá interponerse recurso de alzada
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de sus
publicaciones o notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el
órgano que dictó el acto que se impugna o ante el rector como órgano
competente para resolverlo.

Alacant, 15 de març de 2019

Alicante, 15 de marzo de 2019

Esther Algarra Prats

Esther Algarra Prats

Secretària General

Secretaria General
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