
 

 

Resolució de 24 de maig de 2021, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la 
qual es convoquen premis als alumnes amb millor expedient acadèmic en la titulació d'accés 
al Màster Universitari en Investigació Matemàtica per al curs 2021/22 
 
Que es regiran per les bases que figuren en aquesta convocatòria: 
 
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de 2 premis als alumnes amb millor expedient 
que es matriculen en la Universitat Politècnica de València en el Màster Universitari de 
Investigació Matemàtica en el curs 2021/22 en el termini ordinari fase A. 
 
SEGONA. PREMIS 
La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 266000000 per un 
import màxim/total de 2.000 € amb càrrec al Departament de Matemàtica Aplicada aplicables 
a l'exercici 2021, existint crèdit pressupostari adequat i suficient. 
Es concediran 2 premis que consistiran en una dotació econòmica d'1.000 € cadascú. 
La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la 
normativa vigent. 
Els alumnes beneficiaris d'aquest premi hauran de romandre matriculats en el Màster 
Universitari en Investigació Matemàtica de la Universitat Politècnica de València durant tot el 
curs 2021/22. Els alumnes la matrícula dels quals del curs 2021/22 s'anul·le, total o 
parcialment, hauran de procedir al reintegrament de l'import rebut. 
 
TERCERA. DESTINATARIS 
Participaran en aquest certamen els estudiants que complisquen els següents requisits: 
Posseïr nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea. 
Haver formalitzat matrícula, de nou ingrés, de la totalitat de crèdits del Màster Universitari en 
Investigació  Matemàtica en la Universitat Politècnica de València en el curs 2021/22, en el 
termini ordinari fase A. 
La titulació que dóna accés al màster s'ha d'haver obtingut l'any 2014 o posterior. 
La nota mitjana mínima de l'expedient que corresponga a la titulació que dóna accés al màster 
ha de ser de 6 sobre 10 (si fóra necessari es re-escalaria en cas de tenir un sistema de 
qualificacions diferent). 
 
QUARTA. SOL·LICITUDS 
El Departament de matemàtica aplicada inscriurà d'ofici en aquests premis als alumnes en els 
quals concórreguen els requisits indicats. 
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CINQUENA. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÈ DE SELECCIÓ 
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Departament de Matemàtica 
Aplicada. 
La Comissió de Selecció, estarà formada per: 
President: D. José Alberto Conejero Casares 
Vocals: 
D. Pablo Sevilla Peris 
Dª. Juana M. Cerdán Soriano 
Dª Macarena Trujillo Guillen 
Secretari: D. Samuel Morillas Gómez, que actuarà amb veu però sense vot. 
 
SEXTA. CRITERIS DE VALORACIÓ 
La selecció es durà a terme conforme als principis de publicitat, transparència, objectivitat, 
igualtat, coherència i no discriminació. 
Les sol·licituds seran baremades conforme al següent criteri: 
 
El premi es concedirà tenint en compte la qualificació mitjana obtinguda en la titulació 
(Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o Grau) amb la qual s'accedeix al màster, segons figura 
en l'expedient de l'alumne, podent declarar-se desert en cas de no haver-hi suficients 
candidatures que complisquen els requisits establits. 
Aquesta qualificació mitjana serà multiplicada per un coeficient d'idoneïtat i afinitat al perfil 
d'ingrés recomanat al Màster en Investigació Matemàtica, entre 1 i 1.2. Aquest coeficient serà 
establit per la Comissió de Selecció, prioritzant els següents criteris: 
Nombre de crèdits de matemàtiques en la titulació d'accés. 
Qualificació mitjana obtinguda en els crèdits de matemàtiques en la titulació d'accés. 
Altres mèrits. 
Cas d'existir situació d'empat de qualificacions dels aspirants després d'aplicar el citat criteri, 
els qui es troben en aquestes condicions obtindran igualment el diploma acreditatiu de la 
distinció d'aquest premi, percebent en aquest cas la quantia econòmica fixada distribuïda en 
parts iguals entre tots ells. 
 
SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 
El Comitè de Selecció elevarà la proposta de resolució al Rector, qui resoldrà la convocatòria.  
A l'efecte de notificació, els resultats definitius es publicaran en la pàgina web del Màster en 
Investigació Matemàtica (www.investmat.es) i en la pàgina web del Departament de 
Matemàtica Aplicada de la UPV, en el termini màxim de 30 dies des de la finalització del 
termini oficial de matrícula al màster.  
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OCTAVA. Clàusula de protecció de dades personals en convocatòries de beques, premis i 
ajudes 

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 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, cancel·lació u 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 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. 

 

 
NOVENA.RECURSOS 
Contra la present convocatòria i les seues bases, així com contra la seua resolució, que esgota la 
via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Rectorat de la 
UPV en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat 
amb els disposat en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques o recurs contenciós-administratiu davant 
els òrgans de jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de 
dos mesos explicats des de l'endemà al de la notificació d'aquesta resolució, conforme als 
articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa. 
 

València, 24 de maig de 2021 
 
 

 

 
EL RECTOR: 
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