Resolució de la convocatòria per concedir el Premi al Millor Treball de Fi de Grau en Benestar
Planetari 2022
Ateses les bases que regeixen la concessió del Premi en Benestar Planetari, en les modalitats de
Millor Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster (https://seuelectronica.upf.edu/bases-delpremi-en-benestar-planetari-en-les-modalitats-del-millor-tfg-i-tfm), aprovades pel Consell de
Govern de 27 d’abril del 2022,
RESOLC:
PRIMER. Convocar en règim de concurrència competitiva el Premi al Millor Treball de Fi de Grau en
Benestar Planetari 2022.
SEGON. La convocatòria està regulada per les bases que regeixen la concessió del Premi en Benestar
Planetari, en les modalitats de Millor Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster
(https://seuelectronica.upf.edu/bases-del-premi-en-benestar-planetari-en-les-modalitats-delmillor-tfg-i-tfm), aprovades pel Consell de Govern de 27 d’abril del 2022, i per les normes següents:
1. Dotació econòmica
La dotació econòmica del premi de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic
d’ESCI-UPF i de la UPF al Millor Treball de Fi de Grau en Benestar Planetari prové d’ESCIUPF i del pressupost de la UPF.
Es concedirà un primer premi i dos segons premis.
El primer premi està dotat amb 1.000 €. La persona guanyadora o equip guanyador rebrà
aquest import, amb les retencions fiscals que prevegi la llei, i un diploma de menció, que es
lliurarà en un acte públic.
Cada segon premi està dotat amb 500 €. La persona guanyadora o equip guanyador rebrà
aquest import, amb les retencions fiscals que prevegi la llei, i un diploma de menció, que es
lliurarà en un acte públic.
2. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és concedir el Premi al Millor Treball de Fi de Grau a les
aportacions que contribueixin a desenvolupar nous coneixements en algunes de les àrees
relacionades amb el Benestar Planetari.
3. Destinataris
D’acord amb la base segona, pot optar al premi qui hagi presentat un TFG a la UPF o a ESCIUPF durant el curs acadèmic 2021-2022 que:
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•
•
•

Sigui un treball original qualificat amb una nota mínima de 8,5 en primera
convocatòria.
Hagi fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
Faci un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

4. Presentació de sol·licituds i termini
Heu d’adreçar les sol·licituds a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).
Preferentment, podeu presentar la sol·licitud de manera electrònica adjuntant-la a la
instància general electrònica, que podeu trobar a la seu electrònica, a Catàleg de
procediments i tràmits.
Heu de complimentar aquesta instància general electrònica indicant:
•
•

a l'apartat DEMANO: Sol·licitud per al Premi al Millor Treball de Fi de Grau (TFG)
en Benestar Planetari 2022 (en minúscules i en català, tal com està escrit).
a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ
INSTITUCIONALS (en majúscules i en català, tal com està escrit).

També podeu presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre
General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no
s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).
I també la podeu presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

El formulari de sol·licitud, segons si és un treball individual o col·lectiu, estarà disponible a
la web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF, apartat “Premis i
convocatòries”.
El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia,
programari prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha
d’acompanyar d’un resum del contingut, també anònim, d’un màxim de 500 paraules.
Presentar la sol·licitud implica acceptar les bases i les normes d’aquesta convocatòria.
No s'admetrà cap sol·licitud que no hagi estat registrada en el termini establert per la
convocatòria. La manca de documentació requerida implica excloure la sol·licitud.
La UPF pot demanar als sol·licitants la informació complementària que consideri convenient
per aclarir o detallar el contingut de les propostes.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 18 de juliol del 2022.
5. Valoració de les sol·licituds
L’article 8 de les bases estableix com a criteris generals de valoració:
• Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
• Marc teòric utilitzat (25 punts)
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•
•

Coherència i rigor metodològic (25 punts)
Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de Benestar Planetari
(25 punts)

La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi es pot declarar desert.
6. Instrucció i resolució de la convocatòria
D’acord amb l’article sisè de les bases, la instrucció correspon a la Unitat de Comunicació i
Projecció Institucionals (UCPI). L'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria serà el rector.
7. Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora prevista a l’article 7 de les bases està formada per:
Modalitat TFG:
• Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF.
• Carla Lancelotti, directora del Centre d’Estudis en Benestar Planetari.
• Lela Mélon, professora amb expertesa en estudis de benestar planetari i
sostenibilitat d’ESCI-UPF, segons nomenament del rector, de data 6 de maig del
2022.
• Roser Corretgé Bergua, tècnica de l’àmbit de Responsabilitat Social, que actuarà
com a secretària, segons nomenament del rector, de data 6 de maig del 2022.
8. Termini per resoldre la convocatòria
La concessió del premi es resoldrà durant el mes d’octubre.
La resolució de la convocatòria es publicarà a la web de Compromís Social i
Desenvolupament Sostenible, i serà comunicada per correu electrònic a la persona
sol·licitant.
9. Protecció de dades personals
La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és la
gestió de la concessió dels premis, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE)
2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment,
s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la
Mercè, 12. 08002 Barcelona. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la
Universitat (dpd@upf.edu).
Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar
responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a
la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i també podrà
ser mantinguda durant les campanyes de difusió de les activitats subvencionades.
Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 41 de la Llei orgànica 6/2001,
d’universitats).
Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a
tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.
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Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la
rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.
L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la
gestió dels ajuts, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria o al mateix
premi.
Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) si
considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfets,
podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).

TERCER. 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.
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Oriol Amat i Salas
Rector
Barcelona, [data de la signatura electrònica]
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