
Unión Profesional de Valencia, en el marc de les seues competències i conforme

als termes i regles establides en les presents bases, convoca els seus VII Premis a

l'Excel·lència.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS VII PREMIS A l'EXCEL·LÈNCIA

PRIMERA. OBJECTE

La Unión Profesional de Valencia és conscient de la gran faena que desenvolupen els

col·legis professionals i la seua importància a l'hora de defensar als seus

col·legiats, promoure la qualitat i excel·lència en la professió.

Per això, convoca aquest programa de premis amb l'objectiu de reconéixer l'ajuda i

esforços duts a terme per persones, associacions, universitats, institucions i altres

entitats, per a desenvolupar i millorar la labor dels Col·legis Professionals i/o dels

seus membres col·legiats.

Es tracta d'un programa que pretén mantindre la seua continuïtat en el temps i destacar i

mostrar tot el seu suport i reconeixement a iniciatives que redunden en benefici

dels col·legiats i professionals de València, així com de la societat en general.

En definitiva, aquests premis tenen com a objectiu:

● Reconéixer aquelles actuacions que hagen dut a terme notables contribucions en

l'àmbit professional col·legial valencià.

● Acostar a la societat i entitats públiques i privades als col·legis professionals,

millorant la imatge pública dels mateixos i posant de manifest el seu bon fer.

● Ser una clara eina de divulgació de les millors pràctiques professionals,

desenvolupant així la professionalització, progrés, millora i adaptació als nous

reptes dels col·legis i col·legiats.

● Reforçar el vincle dels col·legiats amb el seu respectiu col·legi, així com amb la

Unió Professional de València.

● Incrementar el reconeixement públic de la Unió Professional de València,

demostrant el seu compromís amb la societat valenciana i els seus professionals.
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SEGONA. CATEGORIES

S'estableixen un total de quatre categories i s'atorgarà un premi per cadascuna

d'aquestes:

● Premio Excelencia Emprendimiento, Formación y Empleo. Se concederá a

personas o entidades que contribuyan de forma general al desarrollo de iniciativas

innovadoras, creadoras de espacio de conocimiento, formación y generación de

empleo.

● Premio Excelencia Innovación Investigación y Transformación Digital. Aquest

guardó reconeixerà a aquella persona o entitat el projecte de la qual, investigació

o acció haja destacat per la introducció d'avanços o innovacions que milloren el

desenvolupament de la professió. S'obri aquesta categoria a les organitzacions que

implementen de manera efectiva i quantificable l'ús de tecnologies digitals que

supose una transformació dels processos de negoci, la millora de la interacció amb

els clients, la millora de la productivitat dels empleats o la resiliència del negoci.

● Premios Excelencia Proyección Internacional. S'atorgarà a aquella persona,

entitat o iniciativa que haja destacat per la seua projecció i desenvolupament

internacional. Serà un reconeixement a l'obertura de nous mercats de serveis i/o

productes, podent-se incorporar en aquesta categoria les iniciatives que hagen

sigut reconegudes internacionalment.

● Premio Excelencia  Responsabilidad Social Corporativa (RSC). S'atorgarà a

aquella persona, entitat o iniciativa que haja destacat en la implantació de

polítiques de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS), en

algun dels següents programes: compromís social, igualtat de gènere,

sostenibilitat, i canvi climàtic.

Així, aquests Premis a l'Excel·lència pretenen guardonar la labor científica, tècnica,

social, cultural i humana realitzada per persones o grups de persones, empreses,

institucions i altres entitats en l'àmbit col·legial professional valencià. Es

premiaran per això les propostes més rellevants quant a excel·lència, atesa la

naturalesa de les activitats pròpies de cadascun d'aquests guardons i al

compliment dels següents requisits.

TERCERA. REQUISITS DE LES CANDIDATURES

Qui presenta la candidatura?

Poden presentar la seua candidatura els col·legis professionals associats a Unión

Profesional de Valencia en el moment de publicar les bases del concurs.

Cada col·legi professional podrà presentar una candidatura en cadascuna de les

categories. Un projecte, acció o iniciativa només pot presentar-se a una categoria.

Els col·legis professionals podran presentar candidatures conjuntes, i en aquest cas

s'entendrà que aquesta candidatura conjunta és única per a la categoria, no

podent presentar els col·legis de manera individual una altra candidatura

independent per a la mateixa categoria.

Per tant, es valoraran aquelles iniciatives o propostes la incidència de les quals vaja més

enllà de l'àmbit d'un únic col·legi, i es destacaran les que tinguen una influència

sobre sectors professionals més amplis o que impulsen una millora o avanç

significatiu en la societat.
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Col·legiació

Les candidatures estaran encapçalades per una o diverses persones físiques, majors de 18

anys residents a Espanya, així com persones jurídiques, associacions i tot tipus

d'entitats.

Si la candidatura és unipersonal, es valorarà que aquest professional estiga col·legiat a

l'hora de l'elecció. Si la candidatura està formada per un grup de persones, equip

de treball, associació o altres entitats, almenys un dels seus membres haurà

d'estar col·legiat en un dels col·legis professionals que formen part de la Unió

Professional de València.

En casos excepcionals, a causa de l'excel·lència, qualitat i valor de la iniciativa o

candidatura presentada, el jurat pot contemplar la possibilitat d'eximir a aquesta

candidatura d'aquest requisit. Les candidatures hauran d'estar avalades per l'òrgan

de govern del col·legi professional que presente la candidatura.

Àmbit Territorial

L'àmbit territorial d'aquests premis serà en general la Comunitat Valenciana, ja que la

Unió Professional de València vol estimular la labor que es realitza en l'àmbit

col·legial professional dels seus associats.

En el cas d'empreses i entitats hauran d'estar situades o disposar de seus en la Comunitat

Valenciana.

QUARTA. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds podran estar redactades en alguna de les dues llengües oficials de la

Comunitat Valenciana.

Els col·legis professionals hauran d'emplenar el formulari d'inscripció que figura com a

annex a aquestes bases, en el qual hauran de fer constar les dades generals de la

candidatura. A més s'ha de justificar breument els assoliments que li fan

mereixedor del guardó. El formulari haurà d'anar signat i segellat pel col·legi que

presente la candidatura.

Es podran presentar una memòria independent aprofundint en els aspectes que es

vulguen destacar de la candidatura. Les memòries podran incloure imatges i altres

elements gràfics i s'enviaran en format PDF.

En el cas de candidatura conjunta de diversos col·legis professionals s'haurà d'acompanyar

d'una carta d'adhesió a la candidatura, signada i segellada per cada col·legi

professional.

El formulari, la memòria i en el seu cas les cartes d'adhesió es remetran per correu

electrònic a les adreces de correu electrònic:

premios@unionprofesionalvalencia.com o stunionprofesional@icav.es.

El termini de presentació de candidatures s'iniciarà el 18 de maig de 2022 i finalitzarà el

26 de juliol de 2022 a les 14.00 hores.
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QUINTA. JURAT

Un jurat de reconegut prestigi, constituït per experts amb una important trajectòria

professional,atorgarà els premis entre les candidatures presentades i d'acord amb

els criteris descrits en les presents bases.

En aqueix sentit, el jurat premiarà aquelles candidatures que demostren una labor

altament significativa en el suport als col·legis professionals, col·legiats i

professionals a València.

Aquest jurat, presidit pel president d'Unió Professional de València, estarà format per un

número de quatre membres. En cas d'empat la presidència de la Junta Directiva

exercirà el Vot de Qualitat. El jurat estarà designat entre professionals,

investigadors, tècnics i, en definitiva, personalitats rellevants en les matèries

objecte de la present convocatòria i amb coneixement i experiència vinculada a

l'àmbit col·legial professional valencià. A ells acompanyarà una persona que

actuarà com a secretari/a del jurat, amb veu i sense vot.

Als integrants del jurat correspondrà la interpretació de les presents bases, així com la

resolució de quants dubtes i reclamacions es presenten.

Les deliberacions dels jurats són secretes. No es farà pública la relació de candidatures ni

es facilitarà informació sobre aquestes, únicament es donarà a conéixer el nom

del guanyador de cadascun de les categories al final de les deliberacions.

SISENA. RESOLUCIÓ

El jurat atorgarà els premis d'acord amb els criteris i requisits exposats en aquestes bases

i la seua decisió serà inapel·lable.

La presentació de candidatures implica l'acceptació íntegra de les presents bases.

El lliurament dels Premis d'Excel·lència de la Unió Professional de València tindrà lloc en

un acte públic que s'anunciarà i publicitarà oportunament.

SETENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, per la seua mera participació, declaren conéixer i acceptar íntegrament

les presents bases. Tots els concursants renuncien de manera expressa a efectuar

cap impugnació de les decisions del Comité de Selecció i del Jurat. Qualsevol

participant podrà quedar exclòs del concurs per la vulneració de qualsevol de les

normes recollides en aquestes bases.

OCTAVA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels participants i del guanyador/a seran tractats per UNIÓ

PROFESSIONAL DE VALÈNCIA, Plaza Tetuan núm. 16 ( Il·lustre Col·legi d'advocats de

València) 46003 VALÈNCIA amb la finalitat de gestionar el lliurament del premi. La

base jurídica que ens legitima a tractar les seues dades és el consentiment

generat a través de la seua participació.
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Les dades del guanyador/a seran conservats mentre estiga vigent els Premis de

l'Excel·lència i, posteriorment mentre l'interessat no exercisca el seu dret

d'oposició o supressió. No obstant això, les dades es destruiran en un termini no

superior a sis mesos després del lliurament de premis.

Les dades no podran ser cedits o comunicats a tercers, excepte els estrictament

necessaris. Així mateix, i amb l'única finalitat de gestionar el lliurament del premi,

UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA informa el guanyador/al fet que comunicarà les

seues dades personals a les entitats encarregades de la gestió i lliurament

d'aquest.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o,

en el seu cas, Oposició. Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en

l'adreça assenyalada a l'inici de les presents bases.

Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà

d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En

cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també

documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,

podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

(www.agpd.es).

UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA establirà les mesures d'índole tècnica i organitzatives

necessàries per a garantir la seguretat que han de reunir el tractament

automatitzat, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i

persones que intervinguen en el tractament automatitzat de les dades de caràcter

personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

NOVENA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants en qualsevol candidatura i en el seu cas el guanyador/a dels Premis

autoritzen UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA a reproduir i utilitzar el seu nom i

cognoms, així com la seua imatge, en qualsevol activitat promocional relacionada

amb els PREMIS en què haja resultat seleccionat sense que aquesta utilització li

conferisca dret de remuneració o cap benefici amb excepció feta del lliurament

del premi obtingut. El guanyador/a autoritza expressament UNIÓ PROFESSIONAL

DE VALÈNCIA, a l'efecte de publicar tant el seu nom com els seus cognoms i

fotografies en xarxes socials, així com en perfils oficials com la seua pàgina web

www.unionprofesionalvalencia.com o qualsevol altre mitjà digital. No obstant

això, el guanyador/a tindrà dret a l'oposició del tractament de la imatge

dirigint-se premios@unionprofesionalvalencia.com.

València, abril de 2022
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ANNEX: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Tota la informació continguda en el present formulari serà tractada amb la màxima

confidencialitat.

CANDIDATURA:

Títol de la Candidatura

Autor (entitat o persona física)

Categoria a la qual es presenta

Col·legi professional (que presenta la

candidatura)

Dades persona física o representant de l'entitat

Cognoms, Nom

Correu electrònic

Telèfon/s de contacte

Enllaços a pàgines web amb informació (si hi

ha)

 

Expose les línies mestres d'aquesta candidatura, assenyalant per què mereix ser

premiada, amb esment exprés a la seua contribució a l'àmbit professional valencià

(màxim la present pàgina).

Signatura i Segell del col·legi:
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