Bases del concurs de projectes sobre responsabilitat social universitària
Convocatòria 2019
La responsabilitat social universitària (RSU), que contribueix al desenvolupament humà
sostenible i a la promoció i millora del coneixement, es fonamenta en la gestió
responsable dels impactes educatius, cognitius, laborals i ambientals i en el diàleg
participatiu de la comunitat universitària amb la societat.
A la UPF, està impulsada i prestigiada pel vicerectorat responsable de la direcció de
projectes per al compromís social i la igualtat i pel Consell Social, òrgans que
convoquen anualment aquest concurs, destinat a la promoció i la implantació de noves
iniciatives en aquest àmbit.
1. Projectes i objectius
Els projectes a concurs han de tenir com a objectiu general millorar la qualitat de vida
de la institució universitària i la seva àrea d’influència, de les persones que hi estudien o
que hi treballen i d’aquelles en qui repercuteixen els valors i l’activitat de la UPF.
Des de la dedicació a l’estudi, la docència, la recerca o la gestió pública, es poden
abordar qüestions com la igualtat d’oportunitats, el retiment de comptes, la sostenibilitat
ambiental, el voluntariat, la contribució al desenvolupament social o l’atenció a
col·lectius desfavorits, entre altres.
Aquests projectes s’han de poder implementar a la UPF o al seu entorn més pròxim en
el termini màxim d’un any. Les propostes, concretes i viables, han de descriure, amb
claredat, els objectius, les fases d’execució, els indicadors de seguiment, els recursos
personals i materials que s’han d’emprar, el pressupost i els resultats esperats.
Així mateix, els projectes a concurs poden ser conjunts amb entitats de l’entorn de la
Universitat, cas en què caldrà justificar el tipus de col·laboració i els compromisos de
l’entitat en el projecte.
2. Participants
Tots els estudiants, titulats, docents, investigadors i personal d’administració i serveis
de la Universitat i de les institucions del Grup UPF poden concursar amb projectes
individuals o d’equip. Els equips poden estar formats per membres de col·lectius
universitaris distints i incloure membres no UPF, si bé la majoria de l’equip i el seu
representant han de ser d’aquesta universitat.
3. Dotació
La dotació per al projecte guanyador és d’un màxim de 3.000 euros, en funció del
pressupost presentat. No es podrà destinar a la remuneració dels serveis professionals de
les persones participants de la Universitat i no podrà superar el 75% del cost total del
projecte; el percentatge restant ha de ser assumit per la contrapart o per altres entitats
externes.
Aquesta dotació és incompatible amb altres premis o ajuts de la UPF durant el període
d’implementació del projecte.

1

4. Presentació de projectes
La convocatòria del concurs es publicarà cada any abans de finals del mes de maig i
establirà un període màxim de dos mesos per presentar-hi els projectes.
Per al curs 2019-2020, les candidatures es poden presentar a la Secretaria del Consell
Social fins al 21 de juny del 2019.
S’ha d’emplenar la plantilla disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/rsu) i enviar-la en un únic arxiu i en format
PDF a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.
Continguts de les candidatures:
—Nom i cognoms i adscripció institucional dels qui presenten el projecte, amb
indicació del responsable, en el cas d’un equip
—Denominació, síntesi i justificació del projecte
—Descripció dels objectius i els resultats esperats
—Fases d’execució i indicadors de seguiment
—Recursos personals i materials
—Pressupost
—Si el projecte és conjunt amb una entitat de l’entorn de la UPF, la justificació del
tipus de col·laboració i dels compromisos de l’entitat en el projecte
5. Comissió Avaluadora
La valoració dels projectes i la resolució del concurs corresponen a una Comissió
Avaluadora, que podrà, si escau, declarar el concurs desert i que comptarà amb el suport
de l’àmbit de Responsabilitat Social de la Unitat de Comunicació i Projecció
Institucionals.
El president o presidenta del Consell Social n’exercirà la presidència, i en seran
membres el vicerector o vicerectora responsable de la direcció de projectes per al
compromís social i la igualtat i quatre representants de la societat i de la comunitat
universitària, nomenats pel Consell Social. El secretari o secretària del Consell Social
actuarà com a secretari de la Comissió.
La resolució del concurs tindrà lloc el mes de setembre i es donarà a conèixer en el
decurs de l’acte inaugural del nou curs acadèmic de la Universitat.
6. Implementació i difusió dels resultats del projecte guanyador
El projecte guanyador s’implementarà durant l’any acadèmic immediat al de la
resolució, amb el suport institucional i la col·laboració del Consell Social. L’àmbit de
Responsabilitat Social de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals en farà el
seguiment.
Un cop finalitzat el projecte, se’n farà ressò a través dels mitjans institucionals i els
resultats es presentaran a la comunitat universitària en un acte públic.
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