
 

 

 

 
Resolució del 09/03/2022, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el torneig 
Counter Strike de la ETSID, organitzat per la  Delegació d'Alumnes de la  ETSID. 

 
Que es regirà per les bases que figuren en aquesta convocatòria i que es publiquen en Poliformat, a més de la 
pàgina web d'https://daupv.es/.  

 
PRIMERA. OBJECTE 

 
L'objectiu  d'aquest  esdeveniment és el de  brindar l'oportunitat  als  estudiants de la  ETSID de desenvolupar les 
seues habilitats de cooperació, lideratge, comunicació i coordinació mitjançant la seua participació en un torneig 
inclusiu amb un clima de competitivitat saludable que tindrà lloc l'18 d'abril  del 2022. 

 
SEGONA. PARTICIPANTS 

 
Poden participar en el present concurs els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, tant de 
Grau com de Màsters d'Enginyeria, matriculats en el curs 2021-2022, no podent participar els alumnes de 
mobilitat. 
Han de crear un equip de 5 persones. La delegació d'alumnes de l’ETSID es guardarà el dret a reorganitzar la 
distribució dels participants si així s'estima necessari per la directiva del torneig, així com de limitar el nombre de 
participants que puguen formar part del torneig. 

 
TERCERA. PREMIS 
La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la  partida pressupostària 005020000 422 47110 de la  Delegació 
d'Alumnes  de la  UPV, dependent del Vicerectorat d'Estudiants  i Emprenedoria de la  UPV, per un import de 350€, 
aplicables a l'exercici  2022, existint crèdit pressupostari adequat i suficient. 
Es concediran  2 premis dotats amb: 

 
● Un primer premi de 250€ a repartir per al  primer lloc. 

 
● Un segon premi de 100€ a repartir per al  segon lloc. 

 
La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent. 
Aquests premis són compatibles amb altres premis atorgats per entitats públiques o privades per a aquest fi. 

 
L'equip  guanyador deurà asistir  a l'acte  de lliurament de premis per a recollir-los o, en cas de no poder 
assistir, podrà delegar en una altra persona perquè ho faça en el seu lloc. 

 
Els jugadors pertanyents a la delegació d'alumnes NO tindran dret a cap mena de premi en el cas que  guanyen 
algun dels premis del torneig, així mateix, el premi anirà dirigit al següent equip en la classificació del torneig. 

 
 

QUARTA. SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ DE PARTICIPACIÓ 
 
Els qui desitgen participar en el present concurs hauran d'inscriure's mitjançant el formulari que es facilitarà en el 
PoliformaT de la Delegació d'Alumnes de l’ETSID, en les seues xarxes socials, així com en la cartelleria. 
Les inscripcions, juntament amb la resta de la documentació hauran de presentar-se obligatòriament a través de la 
“Seu Electrònica – Sol·licitud Genèrica” dirigits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny. 
La UPV, d'ofici, accedirà a les dades del DNI del sol·licitant, llevat que expressament aquest manifeste la seua oposició 
expressa, en aquest cas haurà d'aportar-lo juntament amb la sol·licitud 
Fitxa d'inscripció,  accessible en PoliformatT. 
 

El termini d'inscripció comença a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el tauler d'anuncis de la 
Delegació d'Alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny i en el DOGV, i finalitza el 5 d'abril  de 
2022, inclusive. 
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Es publicarà un llistat provisional d'admesos i exclosos dels alumnes sol·licitants i s'estableix un termini 
d'al·legacions de 10 dies per a esmenar els defectes, després del qual es publicarà la llista definitiva d’admesos i 
exclosos.  

 
La presentació de la sol·licitud suposa la total acceptació de les bases, així com les obligacions pròpies derivades 
del marc legal en matèria d'ajudes  i subvencions. 

Es notificarà via correu electrònic els noms de tots els equips i candidats que componen aquests equips, i que a 
més complisquen amb els requisits d'inscripció. 

 
 
 

REGLAMENT DEL TORNEIG I NORMES DURANT EL JOC 
 

Se'ls exigirà a tots els participants del torneig un obligatori compliment dels següents punts que es comunicaran a 
continuació: 

 
- No està permés l'ús  de llenguatge ofensiu cap a qualsevol jugador. 

 
 

- Es respectarà el compliment d'horaris  establits per la  delegació d'alumnes..  
 
 

- L'abandó  de partides serà penalitzat sempre que   el jugador no puga justificar l'abandó..  
 
 

- No estarà permés l’ús de programes aliens al joc que faciliten la jugabilitat d'aquest . 
 
 
 

L'incompliment d'algun d'aquests punts es castigarà amb l'expulsió de jugador o l'equip del torneig sense 
possibilitat d'una reentrada. 

 
QUINTA. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÉ DE SELECCIÓ 

 
 

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és Delegació d'Alumnes de la ETSID. El mitjà de publicació 
de qualsevol acte que es dicte serà el tauler d'anuncis   de l’ ETSID, en xarxes socials i els mitjans que l'escola  puga 
proporcionar, així com  per la plataforma PoliformatT. 

 
Es designarà una Comissió de Selecció per a la valoració i proposta dels guanyadors. En tots els casos, l'òrgan 
instructor elevarà la proposta al Rector, per a la resolució definitiva. 

 
La Comissió de Selecció i l'òrgan d'instrucció  podran declarar desert qualsevol dels premis, però seran 
degudament motivats i elevant-se la proposta al rector, per a la  resolució definitiva. 

La Comissió i l'òrgan d'instrucció  resoldran les incidències que es puguen ocasionar al llarg de   la convocatòria 
amb objectivitat i transparència. 
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La Comissió de Selecció estarà composta per: 
 

● Delegat/Delegada d'Alumnes  de l'Escola   Tècnica Superior d'Enginyeria  del Disseny (ETSID), o persona en 
qui delegue, en qualitat de vocal. 

 
● Director/a de l'Escola   Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSID), o persona en qui delegue, en 

qualitat de vocal. 
 

● Coordinador/a d’Esports de la Delegació d'Alumnes,  o persona en qui delegue, en qualitat de vocal. 
 

● Secretari/a de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (ETSID), o persona en qui delegue, en 
qualitat de vocal. 

 
 
 

SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ 
La concessió dels premis s'efectuarà  mitjançant el règim de concurrència competitiva. 

 
La selecció es durà a terme   conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat, coherència i no discriminació. 
Els criteris del concurs són els següents: 

 
● El sistema de joc seran partides personalitzades 5vs5 (manera de joc normal) 

 
● La Comissió de Selecció decidirà la quantitat de participació que hi ha. 

 
● Tots els participants hauran d’estar, com a mínim , 5 minuts abans de l'hora   de començament o no se'ls  

deixarà participar. 
 

● Les fases prèvies de classificació serà format al millor d'1 partit. 
 

● La fase final es realitzarà en format al millor de 3 partits. 
 

● No hi ha separació de categories femenina i masculina, tots dos sexes competiran entre ells sempre 
assegurant respecte i igualtat. 

 
● Per a poder competir, el participant haurà de presentar en el correu electrònic que la UPV posa a la 

disposició del seu alumnat, un telèfon de contacte i el DNI així com el nom dels participants de l'equip, 
incloent les dades del capità a més del nom dins del joc i el nom de l'equip, almenys, 3 dies abans del 
partit. 

 
● Els partits de la semifinal i final es retransmetran en la plataforma que designe l’escola, sense perjudici 

que la resta dels partits puguen ser retransmesos. 
 
 

SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 
 

L'òrgan instructor, atesa la baremació realitzada per la Comissió, elevarà la proposta de resolució amb la relació de 
guanyadors del concurs al Rector, qui resoldrà la convocatòria. 

 
La decisió del jurat serà públic i tindrà lloc el dilluns 18 d'abril de 2022, en acabar el concurs. Serà comunicat a tots 
els participants via correu electrònic. 
Després de la publicació de la resolució s'estableix un termini de 5 dies per a presentar al·legacions. 
Resoltes les al·legacions s’elevarà la resolució al rector qui resoldrà i es publicarà la resolució definitiva. 

 
A l'efecte de   notificació, els resultats definitius es publicaran en el tauler d'anuncis de la Delegació de 
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Alumnes de l’ETSID. Addicionalment, es comunicará als  beneficiaris en el compte de correu electrònic que la 
Universitat Politècnica de València  posa a la seua disposició i es publicaran en PoliformatT. 
Totes les resolucions adoptades quedaran motivades. 

 
OCTAVA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
En compliment del qual es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ho informem que el 
responsable del tractament de les dades tractades a fi d'aquesta convocatòria és la Universitat Politècnica de 
València   . La base legal per al tractament de les seues dades personals és la necessitat de gestionar el 
procediment de concessió del premi de la present convocatòria. No estan previstes cessions o transferències 
internacionals de les dades personals tractats. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, 
supressió, portabilitat, limitació o oposició en el tractament aportant còpia d'un document oficial que els va 
identificar i, en el seu cas, la documentació acreditativa de la seua 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, comptat a 
partir del   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, de 13 gener o 
recurs contenciós administratiu  davant els òrgans de jurisdicció contenciosa administrativa  de la Comunitat 
Valenciana  , en el termini de dos mesos contados 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, 09 de marzo de 2022 

EL RECTOR 
Jose Esteban Capilla Romá 
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