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BASES 

 

La Delegació per a Estudiants, mitjançant el SeDI (Servei d’Informació i Dinamització), dins de la 

programació d’activitats culturals de la Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat 

Pública 2014, convoca la primera edició del programa Parlem d’Art, una convocatòria de propostes 

d’accions per reflexionar sobre l’art públic. 

Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén ampliar les accions del programa Art 

Públic/Universitat Pública per fer-les extensives a la resta de campus de la Universitat de València, 

apropant especialment les estudiantes i els estudiants de la branca d’Arts i Humanitats a entorns 

professionals d’art en les àrees de gestió, crítica i pensament, i experiències didàctiques. 

 

Objecte de la convocatòria. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar un total de deu propostes vinculades a temes relacionats 

amb l’art contemporani, concretament amb l’anàlisi teòrica, la crítica, la gestió i l'organització i el 

desenvolupament d’esdeveniments d’art públic, tot fomentant la difusió de les propostes de les 

estudiantes i els estudiants d’Arts i Humanitats i implicant-los en el desenvolupament d’activitats 

relacionades amb la seua pròpia formació obertes a la societat. 

 

1. Participants. 

1.a Poden participar en aquesta convocatòria totes les estudiantes i els estudiants matriculats en la 

Universitat de València durant el curs acadèmic 2013/2014 en qualsevol dels ensenyaments conduents a 

l’obtenció del títol de grau, llicenciatura, títol oficial de màster i doctorat de la branca de coneixement 

d’Arts i Humanitats. 

1.b Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o 

equip hi pot presentar només una sol·licitud i un projecte. En qualsevol cas, tots els membres d’un equip 

han de complir els requisits d’inscripció a la convocatòria. 

 

2. Requisits de les propostes. 

2.a Les propostes d’activitats han de fomentar la participació i la formació de les estudiantes i els 

estudiants dins del seu àmbit acadèmic. 

2.b Les propostes poden consistir en conferències, seminaris, tallers, jornades o altres activitats semblants 

relacionades amb l’objecte de la convocatòria. Les propostes han d’incloure un dossier explicatiu del 

projecte en què s’han d’especificar els punts següents: 

- Fonamentació, objectius i metodologia. 

- Descripció de l’activitat. 

- Durada de l’activitat i dates proposades. 

- Relació de col·laboradors/es que participen en el seu desenvolupament. 

- Necessitats tècniques. 

- Pressupost estimat. 

2.c El material utilitzat per al desenvolupament de les propostes no pot estar subjecte a drets de propietat 

i, en qualsevol cas, la persona o persones sol·licitants són responsables de la utilització i l’obtenció dels 

drets d’ús d’aquest material. 

2.d En queden excloses les propostes d’activitats que estiguen incloses dins del pla docent d’ensenyament 

o d’investigació, així com aquelles que suposen difondre continguts o propaganda de caràcter racista, 

xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, i també 

aquelles que suposen perjudici dels drets fonamentals i dels Estatuts de la Universitat de València. 

 

3. Inscripcions. 



3.a Lloc i forma de presentació: 

El procés d’inscripció al programa Parlem d’Art es fa mitjançant el formulari en línia ENTREU (Entorn 

de Tramitació Electrònica de la Universitat) de la Universitat de València. http://entreu.uv.es/ 

El formulari, l’ha d’emplenar la persona interessada. En el cas que el projecte siga presentat per un equip 

o col·lectiu, la inscripció l’ha de fer un dels membres de l’equip, que hi actua com a representat del grup. 

Així mateix, la sol·licitud es podra presentar per qualsevol altre mitjà previst en la Llei 30/1992 (Llei de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), adreçades al 

SEDI. 
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3.b Documentació que cal adjuntar telemàticament: 

- Document d’identificació de la persona participant o dels membres de l’equip. 

- Currículum de la persona o persones sol·licitants, i dels col·laboradors/es en l’activitat. 

- Projecte proposat. 

Es pot adjuntar al projecte qualsevol element visual, gràfic o sonor de tipus informatiu que dóne una idea 

clara i concisa del projecte proposat. 

Alternativament, la persona o persones sol·licitants poden col·locar els documents adjunts en un entorn 

web o servidor d’Internet, sempre que indiquen un enllaç en línia que permeta a la comissió de valoració 

d’accedir-hi. 

3.c Terminis de presentació: 

Les sol·licituds i els projectes es poden presentar fins a les 14 h del dia 7 de febrer de 2014. 

 

4. Condicions de desenvolupament de les activitats. 

4.a Els projectes seleccionats s’han de desenvolupar a diferents galeries d’art de la ciutat de València. 

4.b La realització de les propostes ha de tenir lloc entre els mesos de març i maig o els mesos d’octubre a 

desembre de 2014. La comissió de selecció tindrà en consideració la preferència de dates indicada en la 

sol·licitud. 

4.c Els recursos tècnics necessaris per al desenvolupament de les propostes sóm facilitats per la Delegació 

per a Estudiants de la Universitat de València mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització 

d’Estudiants i les galeries d’art col·laboradores. 

 

5. Comissió de selecció i criteris d’avaluació. 
5.a Comissió de selecció: 

La comissió de selecció és formada per les persones següents: 

- El delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat de València, com a president de la comissió. 

- La degana de la Facultat de Geografia i Història de la UV. 

- Manuel Vázquez García, professor del Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement de la UV. 

- La cap del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI). 

- José Luis Pérez Pont, crític d’art, coordinador de la Mostra d’Art Públic. 

- Un estudiant o estudianta de màster oficial o de doctorat de la branca d’Arts i Humanitats. 

- Un tècnic superior de dinamització cultural del SeDI. 

- Una tècnica de dinamització cultural del SeDI, que hi actuarà a més com a secretària. 

5.b La comissió de selecció ha de valorar els projectes presentats d’acord amb els criteris següents: 

- Projecte de l’activitat presentat: elaboració, qualitat, viabilitat i interès de les activitats. 

- Adequació del projecte presentat a l’objecte de la convocatòria. 

- Nombre d’estudiants implicats en la ideació i realització del projecte. 

5.c La comissió de selecció pot reduir el nombre d’ajudes concedides d’acord amb la qualitat de les 

sol·licituds presentades. 

5.d La comissió de selecció, després de comprovar que es compleixen els requisits especificats en aquesta 

convocatòria, ha d’avaluar els projectes presentats, proposar la selecció d’un màxim de deu activitats i 

elevar una proposta de concessió al delegat del Rector per a Estudiants en la qual ha de constar els 

projectes seleccionats i la quantitat assignada a cadascun d’aquests per a la seua realització. 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fentreu.uv.es%2F&h=6AQHpF8uv&s=1


 

6. Procés de resolució. 

6.a La selecció definitiva de projectes es fa per resolució del delegat del Rector per a Estudiants de la 

Universitat de València, vista la proposta de la comissió de selecció nomenada a l’efecte. En tot cas, la 

resolució s’ha de fer dins dels terminis que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

6.b La resolució de concessió es comunica mitjançant ENTREU i es publica, a l’efecte de notificació, en 

el lloc web http://www.uv.es/ajudes, d’acord amb els articles 58, 59 i 60 de la Llei 30/1992, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’absència de resolució 

d’adjudicació expressa dins del termini establert produeix l’efecte de desestimació presumpta de les 

sol·licituds presentades, en els termes que preveu l’article 44 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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7. Obligacions dels seleccionats. 

7.a Les estudiantes i els estudiants seleccionats per a aquesta convocatòria han de complir les obligacions 

següents: 

- Acceptar per escrit la concessió de l’ajuda concedida en imprès normalitzat, facilitat pel SeDI i que ha 

de signar la persona sol·licitant beneficiària o representat del grup, dins del termini de 10 dies hàbils 

comptadors a partir de la publicació de concessió. En cas contrari, s’ha d’entendre que es renuncia a la 

concessió de l’ajuda, llevat que hi haja una causa degudament justificada. 

- Executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda en els termes que 

estableix el projecte presentat, i comunicar al SeDI qualsevol canvi o modificació que s’hi realitze. 

- Justificar davant el SeDI, mitjançant la presentació d’una memòria escrita i/o audiovisual, la realització 

de l’activitat. 

- Incorporar de manera visible en el material que s’utilitze per a la difusió de les activitats el logotip de la 

Delegació per a Estudiants de la UV, del SeDI i de la Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors. 

7.b L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions suposa la retirada de la dotació econòmica i la 

norealització 

de l’activitat. 

7.c La Delegació per a Estudiants de la UV i el SeDI.no es fan responsables del pagament de l’ajuda si no 

es presenta la documentació justificativa. Així mateix, no seran pagades les ajudes si les activitats 

realitzades no es corresponen a les que especifica la resolució per la qual van ser concedides, o si no es 

compleixen aquestes bases o les normes de justificació establertes per la resolució de concessió. 

 

8. Dotació econòmica per als projectes seleccionats. 

8.a Cadascun dels projectes seleccionats pot obtenir una dotació de 600€. Aquesta dotació podrà ser 

inferior quan la comissió de selecció n’indique les raons en la seua proposta. 

8.b Les quantitats econòmiques indicades per a cadascun dels projectes estan sotmeses a les retencions i 

impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas. 

8.c Aquesta dotació es fara efectiva, una vegada es realitze l'activitat. 

8.d Els estudiants i les estudiantes podran sol·lictar el pagament del 50% d’aquest import després de la 

resolució i la resta una vegada realitzada l’activitat. 

 

9. Acceptació de les bases. 

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases. La resolució de la 

comissió de selecció és inapel·lable i l’organització es reserva el dret d’interpretació de les bases, i també 

la resolució de qualsevol incidència que poguera sorgir. 

 

10. Publicació i difusió de les activitats. 

L’organització es reserva els drets de publicació i reproducció dels materials gràfics que es deriven del 

desenvolupament dels projectes. Així mateix, es reserva el dret de publicar aquelles dades de la sol·licitud 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fajudes&h=5AQH771WI&s=1


aportades pels participants per difondre i promocionar les activitats i els participants. 

 

11. Recurs. 

Contra la resolució d’aquestes ajudes, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 

reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el 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, en el termini de dos mesos comptadors a partir de 

l’endemà de la seua publicació. 

 

12. Dret a la informació en la recollida de les dades de caràcter personal. 

Les dades personals subministrades en el procés de preinscripció s’incorporen al fitxer “Registre 

d'entrada i eixida de documents" i a aquells sistemes que escaiga en funció del contingut de la petició, tots 

els quals són de titularitat de la Universitat de València per a la gestió i tramitació de la sol·licitud. Els 

drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, els pot exercir davant ENTREU - Servei 

d'Informàtica (C. Amadeu de Savoia, 4, 46010 València) mitjançant sol·licitud per escrit a la qual cal 

adjuntar document identificatiu. La informació obtinguda és processada per la Universitat de València per 

a la gestió administrativa del concurs Art Públic/Universitat Pública (article 5 de la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal). 


