CONVOCATÒRIA DEL PREMI TREBALL DE FI DE GRAU A LA RECERCA EN GÈNERE 2021-2022
Aquesta convocatòria està regulada per les bases del premi Treball de Fi de Grau (en endavant
TFG) a la Recerca en Gènere, aprovades pel Consell de Govern de 9 de desembre del 2020.

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquest premi és el de destacar el millor TFG individual o col·lectiu, fet en qualsevol
de les titulacions de grau de la UPF i dels seus centres adscrits per tal de promoure
la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis i avançar en la igualtat de gènere.
2. Dotació econòmica
La dotació econòmica del premi és de 1.000 euros.
3. Sol·licitants
Poden optar al premi els estudiants de la UPF i dels seus centres adscrits que hagin presentat el
treball de fi de grau durant el curs 2021-2022 i que hagin obtingut una qualificació superior al
7,5 en primera convocatòria.
4. Presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds per optar al premi es farà exclusivament per mitjans electrònics,
segons resolució del secretari general d’1 de febrer del 2021.
Enllaç a la presentació de la sol·licitud.
5. Termini
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol del 2022.
6. Comissió avaluadora
La comissió avaluadora prevista a les bases està formada per:
•
•
•
•

Ester Oliveras Sobrevias, professora del departament d’Economia i Empresa i
vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
Rosa Cerarols Ramírez, professora del departament d’Humanitats i Directora de la
Unitat d’Igualtat
Matilde Obradors Barba, professora del departament de Comunicació
Teresa Segura Garcia, professora del departament d’Humanitats

7. Resolució
El premi es resoldrà en el termini màxim de quatre mesos, comptats des del termini de
presentació de les sol·licituds.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini màxim de
dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que
estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini màxim d'un mes, a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques; en aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició interposat o s'hagi produït
la desestimació per silenci administratiu.

8. Protecció de dades personals
Responsable del Tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002
Barcelona Telèfon | 93 542 20 00.
Finalitat: realitzar la inscripció en la convocatòria al premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG)
a la Recerca en Gènere i gestionar-ne el desenvolupament. Les vostres dades es conservaran
durant l’edició de la convocatòria corresponent i mentre es puguin derivar responsabilitats
legals de la seva realització. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i
documentació. No obstant això, la informació sobre les persones premiades es mantindrà a la
pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i les dades del
treball premiat es tractaran mentre perduri la seva publicació a l’e-Repositori.
Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’article 92 de la Llei orgànica 6/2001,
d’universitats).
Destinataris: les vostres dades seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, per la resta
d’entitats coorganitzadores del premi i per proveïdors de serveis de la societat de la informació
amb els quals s’hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preserven la
privacitat. Les dades no es cediran a altres tercers, excepte per al compliment d’obligacions
legalment establertes. No obstant això, es publicarà a la pàgina web la identificació de les
persones premiades d’acord amb la legislació de procediment administratiu i la legislació sobre
transparència; la identitat, la fotografia i/o la gravació de les persones guanyadores o
participants també es podrà difondre mitjançant la pàgina web o altres mitjans de comunicació
a efectes informatius, i les dades incloses a les obres dipositades a l’e-Repositori podran ser
consultades igualment a través d’Internet per qualsevol persona arreu del món.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en
determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu
contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol
consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas que no
quedeu satisfet podeu presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).
Barcelona, 3 de juny del 2022

