
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU I MÀSTER 
EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT EN RELACIÓ AMB ELS ODS  
DE LA XARXA CATALANA D’UNIVERSITATS SALUDABLES 

La Xarxa US.cat, en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya —en concret 
la Secretaria General de Recerca i Universitats del Departament de Recerca i Universitats i la Secretaria 
de Salut Pública del Departament de Salut— i les universitats catalanes, ha desenvolupat les bases per 
atorgar, per primera vegada, els Premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la 
promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la finalitat 
tant de promoure l’entorn i la vida saludables, com de conscienciar la comunitat pel que fa a aquesta 
temàtica. Així mateix, es pretén incorporar la perspectiva de la promoció de la salut en la docència i 
fomentar-ne l’interès en la recerca.  

L’objecte d’aquests premis és reconèixer l’excel·lència dels treballs finals de grau i màster de l’alumnat 
de les universitats catalanes en matèria de promoció de la salut, respecte dels ODS. 

Correspon a la Universitat de Barcelona, en tant que universitat que presideix actualment la Xarxa US.cat 
i segons el que la Xarxa ha acordat, de convocar la primera edició d’aquests premis. 

Per tot això, 

RESOLC: 

Primer. Convocar els Premis de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables als millors treballs finals de 
grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS, amb una dotació econòmica 
total de 6.000 €. Es concediran sis premis, tres per cada modalitat, amb un import de 1.000 € cadascun. 
El crèdit s’ha reservat de la partida pressupostària D/449000100/4220/0000, que prové del finançament 
atorgat a partir del conveni signat en data 25 de gener de 2022 entre les universitats públiques i privades 
catalanes i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de Recerca i 
Universitats del Departament de Recerca i Universitats i la Secretaria de Salut Pública del Departament 
de Salut. 

Segon. Publicar aquesta resolució, les bases i el model de sol·licitud, que s’adjunten en l’annex 1 i 
2 d’aquest document, a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. Aquesta publicació serveix 
per al còmput dels terminis i la resta d’efectes previstos, sens perjudici ni de la publicació i ni de la 
publicitat que en facin la resta d’universitats membres de la Xarxa. 

Joan Guàrdia Olmos 
Rector 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva executivitat 
immediata, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.  



 

 

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar un recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de la publicació 
d’acord amb 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 pot interposar el recurs contenciós administratiu 
mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició. 

Igualment, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  



 

 

ANNEX 1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS  
DE GRAU I MÀSTER EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT EN RELACIÓ AMB ELS ODS 
DE LA XARXA CATALANA D’UNIVERSITATS SALUDABLES 

1. Objecte i premis 

Els premis s’atorguen als millors treballs finals de grau i màster de temàtica relacionada amb la promoció 
de la salut i amb els ODS corresponents. 

Poden optar als premis els treballs que apliquin la perspectiva de la promoció de la salut relacionada 
amb els ODS. A aquests efectes, la promoció de la salut s’entén relacionada tant amb persones com 
amb societats. 

S’atorguen un total de sis premis: tres premis per als tres millors treballs finals de grau i tres premis per 
als tres millors treballs finals de màster. 

Cada premi consisteix en un diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, així com en la percepció de 1.000 €, que aporten els departaments 
esmentats. 

El premi resta subjecte a la tributació que correspongui per part de les persones premiades, segons la 
normativa fiscal vigent. 

2. Participants i requisits  

Pot participar i optar al premi l’alumnat que hagi defensat el TFG o TFM a qualsevol de les universitats 
catalanes durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022, sempre que el treball hagi estat qualificat amb una 
nota d’excel·lent.  

Els treballs poden ser individuals o col·lectius —cosa que cal que consti d’una o altra manera des del 
moment de la presentació de l’obra. En tot cas, però, la dotació econòmica del premi és única i, per tant, 
s’ha de repartir entre els autors. 

Els treballs han de ser originals i poden ser de qualsevol disciplina, però han d’aplicar la perspectiva de 
la promoció de la salut relacionada amb els ODS corresponents, entesa en l’àmbit de la sostenibilitat. 

Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès. L’extensió òptima no hauria de superar les 
seixanta pàgines per als TFG i cent pàgines per als TFM. 

La participació en el premi és compatible amb la presentació a altres convocatòries de premis similars 
als diferents centres de la Universitat de Barcelona, així com als centres de les altres universitats 
catalanes, i en cap cas no ho substitueix.  

Els sol·licitants es fan responsables que els treballs no vulnerin cap dret de tercers i de disposar de tots 
els drets necessaris per autoritzar-ne, si escau, la publicació. 

3. Forma i termini de presentació 

El termini per a la presentació de les sol·licituds amb els treballs per optar als premis és de l’1 d’abril de 
2022 al 10 de setembre de 2022. No es pot admetre cap entrega fora d’aquest període.  

Qui vulgui participar en la convocatòria ha de presentar una sol·licitud d’acord amb el formulari 
normalitzat que acompanya aquestes bases, a la qual s’ha d’adjuntar també el treball i una carta de 
motivació o de defensa del treball i de la candidatura. 



 

 

La sol·licitud s’ha de presentar al registre de la universitat on l’estudiant ha dut a terme el treball. El 
registre ha de redirigir la sol·licitud a la unitat responsable de salut i sostenibilitat de la mateixa universitat 
per a la tramitació corresponent. (En el cas de la Universitat de Barcelona, les sol·licituds es redirigeixen 
a la UB Saludable.) 

4. Procediment d’avaluació dels treballs i Comissió de Selecció 

Les unitats responsables dels programes de promoció de la salut de les universitats catalanes són les 
instructores del procediment, i han de rebre els treballs i revisar-los per assegurar que compleixin tots 
els requisits esmentats. La Comissió de Selecció exclourà de la convocatòria els treballs que no els 
compleixin. 

La unitat responsable de la tramitació a cada universitat s’ha d’encarregar, en el cas que les sol·licituds 
presentades no reuneixin tots els requisits, de requerir les esmenes que corresponguin. S’ha d’atorgar a 
aquest efecte un termini de deu dies a les persones interessades, amb l’advertiment que, si no ho fan, 
es considerarà que desisteixen. 

La Comissió de Selecció està formada per: a) el secretari general de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya o la persona que delegui, b) el secretari general del Consell Interuniversitari de la Generalitat 
de Catalunya o la persona que delegui, i c) tres experts acadèmics dels àmbits de promoció de la salut i 
desenvolupament sostenible —en aquesta edició n’hi ha un de la Universitat de Barcelona, un de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i un de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

La Comissió de Selecció, sobre la base dels criteris establerts en l’apartat següent, s’encarrega 
d’elaborar i trametre la proposta de concessió del premis a la universitat convocant perquè aquesta la 
resolgui, la publiqui i ho comuniqui a les persones interessades. 

La publicació de la resolució, que és inapel·lable, s’ha de fer, en principi, entre el mes de setembre i a 
l’inici d’octubre de 2022, a la seu electrònica de la universitat convocant i, addicionalment, ho han de 
publicar la resta d’universitats de la Xarxa. També s’ha de comunicar als autors dels treballs guardonats 
per correu electrònic. 

5. Criteris de valoració 

La Comissió de Selecció de les universitats té en compte:  
x Adequació de la metodologia i del pla de treball als objectius establerts. 
x Coherència i rigor metodològic. 
x Marc teòric utilitzat.  
x Novetat i originalitat del tema.  
x Impacte de les aportacions a l’àmbit dels estudis i a la disciplina del treball. Resultats i conclusions. 
x Ús no sexista o androcèntric de la llengua.  
x Aplicació de la perspectiva de promoció de la salut relacionada amb els ODS i l’Agenda 2030 de 

l’Organització de les Nacions Unides en l’enfocament del tema i el desenvolupament del treball. 

La Comissió de Selecció pot proposar que es declari desert algun dels premis sempre que la proposta 
estigui fonamentada. 

6. Acte de lliurament  

L’acte de lliurament dels premis es farà en ocasió de la commemoració del Dia de les Universitats 
Saludables, el 7 d’octubre de 2022. 



 

 

7. Difusió 

Els treballs premiats es poden publicar on decideixi cada universitat catalana, per a la seva difusió, sota 
una llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet 
copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, sempre amb la citació preceptiva dels autors i sempre 
sense ús comercial ni obra derivada. Els autors premiats, amb l’acceptació de les bases, cedeixen els 
drets d’explotació necessaris de forma no exclusiva per fer aquestes publicacions. 

8. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals 

1) Les universitats de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables són corresponsables del tractament. 
Podeu consultar les dades de contacte dels responsables del tractament a l’annex 3 d’aquestes bases.  

2) La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar els premis.  

3) La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya; Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions). 

4) Les dades s’han de conservar durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han 
recollit i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar del seu tractament. 

5) Els destinataris de les dades són les universitats de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i, si 
n’hi ha, els encarregats del tractament. En el cas dels premiats, també ho són el Departament de Recerca 
i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les universitats poden publicar 
la imatge i el so dels guardonats a webs, xarxes socials o canals de comunicació equivalents. La 
informació dels guanyadors i els finalistes pot ser publicada en compliment de la legislació sobre 
transparència. Així mateix, s’ha de publicar la resolució de l’adjudicació dels premis i els treballs premiats 
als mitjans indicats. No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui d’obligació legal. En aquest 
supòsit, únicament s’envien les dades necessàries. 

6) Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la 
limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable del tractament de la vostra universitat. Cal que hi 
adjunteu una còpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui. 

7) Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu comunicar-ho al delegat de 
protecció de dades de la vostra universitat. Podeu consultar les seves dades de contacte a l’annex 3 
d’aquestes bases. 

8) També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

9) Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació 
i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut 
d’aquestes bases. 

9. Altres 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la 
convocatòria. 

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de 
Selecció. 

  



 

 

ANNEX 2. SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ 

 

DADES PERSONALS dels sol·licitants* 

Nom  

Cognoms  

NIF/NIE/Passaport  

Universitat  

Grau o màster  

Adreça postal  

Localitat  

Província  

Adreça electrònica   

Telèfon de contacte  

 

TREBALL PRESENTAT 

Títol del treball  

Nom i cognoms  
del tutor/a del treball 

 

TFG o TFM  

Indicació  
de la documentació  
que s’adjunta  

 

Nombre d’autors  
del treball 

 

 

*En cas que hi hagi diversos autors, és necessari indicar les dades identificatives i incloure les signatures 
de tothom (a aquest efecte, es poden adjuntar tants fulls de sol·licitud com siguin necessaris). 

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, declaro haver llegit i acceptar les bases de la convocatòria, i 
cedeixo, en els termes establerts i de manera no exclusiva, tots els drets necessaris per a la publicació 
del treball. 

 

[Lloc] .............................................................., ............... de ........................ de 2022 

[Signatura] 

  

Sonia Ramis Pozuelo
Girona

Sonia Ramis Pozuelo
28

Sonia Ramis Pozuelo
abril



 

 

ANNEX 3. DADES DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT  
DE LES UNIVERSITATS I DELS DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES  

 

Universitat Identitat  
del responsable 
del tractament 

Dades de contacte  
del responsable  
del tractament 

Dades de contacte  
del delegat de protecció  
de dades 

UB Secretaria 
General  
de la Universitat 
de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 
585, 08007 Barcelona 
secretaria.general@ub.edu 

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585, 08007 
Barcelona 
protecciodedades@ub.edu 

UAB Universitat 
Autònoma  
de Barcelona 
 
Com a 
responsable 
funcional s’ha 
designat el cap de 
l’Àrea d’Afers 
Acadèmics 

Responsable del tractament: 
Campus Universitari  
de Bellaterra, edifici del Rectorat, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola  
del Vallès) 
rector@uab.cat 
 
Responsable funcional:  
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics 
Campus Universitari  
de Bellaterra, edifici del Rectorat, 
18193 Bellaterra (Cerdanyola  
del Vallès) 
a.afers.academics@uab.cat  

Campus Universitari  
de Bellaterra, edifici  
del Rectorat, 18193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) 
proteccio.dades@uab.cat 

URV Universitat Rovira 
i Virgili 

Escorxador, s/n 43003 
Tarragona 

Escorxador, s/n, 43003 
Tarragona 
dpd@urv.cat 

UdL Universitat  
de Lleida 

Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida Víctor Siurana, 1, 25003 
Lleida 
dpd@udl.cat 

UOC Fundació per a la 
Universitat Oberta 
de Catalunya 

Avinguda del Tibidabo, 39-43, 
08035 Barcelona 

Avinguda Tibidabo, 39-43, 
08035 Barcelona 
dpd@uoc.edu 

URL Universitat 
Ramon Llull 
Fundació 

Claravall, 1-3, 08022 Barcelona  Peixateries Velles, 1, 17004 
Girona 
dpd@url.edu  

UVic-UCC Fundació 
Universitària 
Balmes 

Sagrada Família, 7, 08500 Vic Peixateries Velles, 1, 17004 
Girona 
dpd@uvic.cat 

UPF Universitat 
Pompeu Fabra 

Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 
Barcelona 

Plaça de la Mercè, 10-12, 
08002 Barcelona 
dpd@upf.edu 



 

 

UdG Universitat  
de Girona 

Edifici de les Àligues, plaça  
de Sant Domènec, s/n, 17004 
Girona 

Edifici de les Àligues, plaça  
de Sant Domènec, s/n, 17004 
Girona 
dpd@udg.edu  

UPC Rector  
de la Universitat 
Politècnica  
de Catalunya 

Jordi Girona, 31, Edifici R, 08034 
Barcelona 

Plaça d’Eusebi Güell, 6, edifici 
Vèrtex, planta 2, porta 206, 
08034 Barcelona 
proteccio.dades@upc.edu 

UIC Universitat 
Internacional  
de Catalunya 

Immaculada, 22, 08017 
Barcelona 

Immaculada, 22, 08017 
Barcelona 

UAO CEU Universitat Abat 
Oliba CEU 

Bellesguard, 30, 08022 
Barcelona 

Bellesguard, 30, 08022 
Barcelona 
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