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Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación

Resolución Reitoral de 18 de setembro de 2019 pola que se convocan os
Premios Consello Social_UvigoHumana
Os Premios Consello Social_UVigoHumana teñen por obxecto o recoñecemento por parte da Universidade
de Vigo e do Consello Social ao labor desenvolvido por persoas físicas, institucións e organizacións non
gobernamentais tanto galegas como internacionais que teñan sobresaído pola súa traxectoria en calquera
ámbito vencellado coa solidariedade e a cooperación.
En virtude das facultades que lle outorgan a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, modificada pola Lei
4/2007, do 12 de abril, de Universidades e o artigo 72 do Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se
aprobaron os Estatutos desta universidade,
ESTA REITORÍA RESOLVE:
1. Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, os Premios Consello Social_UVigoHumana que
serán xestionados de acordo coas bases reguladoras que figuran no Anexo I.
2. Ordenar a publicación desta convocatoria e as bases que a regulan no rexistro xeral, nos rexistros
auxiliares e no Portal de bolsas da web da Universidade de Vigo.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa publicación, de
conformidade co disposto na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
Así e todo, as persoas interesadas poderán optar por interpoñer un recurso de reposición, no prazo dun
mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución, perante o mesmo órgano que
a ditou. Neste caso, non caberá interpoñer o recurso contencioso-administrativo namentres non recaia
resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, de acordo co disposto na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Vigo, 18 de setembro de 2019
O reitor
Por delegación RR 01/12/2018 (DOG 07/12/2018)
A vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación,

María Isabel Doval Ruíz
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Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación

ANEXO I
BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE
Premios Consello Social _UVigoHumana

Obxecto dos Premios
Os Premios Consello Social_UVigoHumana teñen por obxecto o recoñecemento por parte da
Universidade de Vigo e do Consello Social ao labor desenvolvido por persoas físicas,
institucións e organizacións non gobernamentais tanto galegas como internacionais que teñan
sobresaído pola súa traxectoria en calquera ámbito vencellado coa solidariedade e a
cooperación.
• Concederanse dous premios, un a nivel galego e outro a nivel internacional.
• Os Premios están dotados de diploma acreditativo e dun agasallo institucional que pola súa
natureza non ten a consideración de subvención en especie. Os Premios non terán asignada
dotación en metálico.
Candidaturas
•

•

Poderán presentar candidaturas:
o Membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo.
o Institucións públicas.

o Entidades educativas, culturais e sociais.
o Organizacións Non Gobernamentais.

o Persoas e institucións de recoñecido prestixio.

o Outras persoas ou representantes de entidades invitadas pola organización.

•

Non serán admitidas as candidaturas a título póstumo nin a aquelas persoas,
organizacións ou institucións que soliciten os Premios para si mesmas, nin as
propostas provenientes de membros da Comisión de Valoración.

•

Corresponde á Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e
Cooperación valorar a idoneidade das candidaturas en función da súa traxectoria da
cal informará á Comisión de Valoración.

•

A Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
poderá realizar unha proposta de selección non vinculante de candidaturas segundo
a documentación presentada no Anexo I. A tal efecto, dará traslado á Comisión de
Valoración tanto a devandita proposta como do resto de candidaturas presentadas.

Prazos e forma de presentación de candidaturas
•

As propostas de candidaturas serán presentadas conforme ao Anexo II e subiranse á
plataforma habilitada a tal efecto. Poderá achegarse, así mesmo, calquera outra documentación
complementaria, incluídas cartas de apoio de organizacións públicas ou privadas e personalidades
de recoñecido prestixio, que permita avalar os méritos da candidatura.

•

A presentación de candidaturas aos Premios supón a aceptación total das presentes
bases, así como dos acordos que adopte a Comisión de Valoración.

•

O prazo de presentación das candidaturas iniciarase o día seguinte á publicación da
presente convocatoria e remata o 3 de outubro de 2019.

Composición da Comisión de Valoración e concesión dos Premios
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Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación
•

•

•
•

A Comisión de Valoración dos Premios estará por composta por un/unha presidente/a que
recaerá no Reitor ou persoa en que delegue e 7 vogais: a Vicerreitora de Responsabilidade
Social, ou persoa en que delegue, o presidente do Consello Social, o presidente do Tribunal de
Garantías, un/unha represente do PDI, do PAS e do alumnado, un/unha representante do
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode)
A concesión dos Premios realizarase por unanimidade dos membros da Comisión de
Valoración e, no caso de que non se acade, por maioría simple dos mesmos. Os Premios
poderán ser declarados desertos cando a xuízo da Comisión de Valoración non existan méritos
suficientes das candidaturas.
O veredicto será inapelable e comunicado á persoa ou entidade gañadora. Tamén será
comunicada, no seu caso, a declaración de que os Premios quedaron desertos.
A entrega dos Premios realizarse nun acto público organizado por la Universidade de Vigo
nunha data que será anunciada oportunamente.

Anexo II
Formulario de Solicitude
(Neste formulario podes facer a solicitude ata o día 3 de outubro as 23:59 horas)
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