
COMISSIÓ DE VALORACIÓ
DELS PREMIS “CÀTEDRA TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ”
A TREBALLS FI DE MÀSTER DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016

EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

REUNIÓ DEL DIA 17 D'OCTUBRE DE 2016

ASSISTENTS

➢ President: Sra. Antonia Ferrer Sapena, excusa la seua presència.
President de la Comissió de Seguiment de la Càtedra Transparència i Participació.

➢ Vocal: Sra Aitana Mas Mas.
Directora general de Transparència i Participació.

➢ Vocal: D. Eduardo Vendrell Vidal.
Director de l'ETSINF.

➢ Secretari: David Iranzo Pérez,
Cap de Secció d'Accions Institucionals de la Generalitat, Secretari de la Càtedra de 
Transparència i Participació, amb veu pero sense vot.

A les 09:00 hores, es reuneixen, en el despatx de la Directora General de Transparència i
Participació,  les  persones  indicades  anteriorment  per  a  celebrar  la  reunió  de  la  Comissió  de
valoració dels premis  “Càtedra Transparència i Participació” a treballs fi de màster del curs
acadèmic 2015-2016 en la universitat  politècnica de valència. Els esmentats premis es troben
inclosos  en  el  marc  del  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Generalitat,  a  través  de  la
Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i  Cooperació,  i  la
Universitat  Politècnica  de  València,  per  a  la  creació  i  funcionament  de  la  càtedra  de
transparència i participació durant l'exercici 2016, per a la realització d'activitats de formació,
divulgació, concienciació, transferència de coneixement, investigació i desenrotllament en matèria
de transparència i participació.

1. Convocatòria.

Els premis “Càtedra Transparència i Participació” es van convocar mitjançant resolució del
rector de la UPV, de data 12 de setembre de 2016.

2. Barem aplicat.

La Comissió de selecció de la Càtedra valorarà:
• Afinitat amb la temàtica del premi a què s'opta 25%.
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• Originalitat del tema 25%.
• Resultats obtinguts 25%.
• Aplicabilitat pràctica en l'àrea específica a què s'opta 25%.

3. Resultats de la baremació.

Una volta aplicats els criteris de valoració recollits a l'apartat 2, s'han obtingut els següents
resultats:

Únicament ha suspés un dels candidats, per tant, per a triar els premiats cal ordenar per la
puntuació obtinguda.

4. Candidats per ordre de puntuació.

Els candidats al premi ordenats per la puntuació queden de la següent manera:

5. Concessió dels premis.

Per tant, la comissió resol concedir els premis a:
• Lidia Contreras Ochando, primer premi, dotat amb 2.000 euros.
• Isaac Hernández Arizo, segon premi, dotat amb 1.000 euros.
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Agraint als candidats per la qualitat dels seus treballs, s'alça la sessió a les 10:00 hores, de
la qual, com a secretari, estenc la present acta.

EL SECRETARI Vist i Plau,
LA PRESIDENTA

David Iranzo Pérez Antonia Ferrer Sapena

Els assistents:

Aitana Mas Mas Eduardo Vendrell Vidal
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