
 
 

RESOLUCIÓ DE RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, PER LA QUAL 

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEL 

PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU AMB PERSPECTIVA DE 

GÈNERE A LA UNIVERSITAT DE GIRONA DEL CURS 2021/22 

Atès que un dels objectius del Segon Pla d’Igualtat de la Universitat de Girona (2021-2025) 

és el desplegament d’una projecció transversal del principi d’igualtat de gènere en tots els 

àmbits i polítiques adreçades al conjunt de la nostra comunitat. 

Atès que el Segon Pla d’Igualtat de la Universitat de Girona (2021-2025), en el seu Eix 

Estratègic 1 es compromet a promoure la cultura per l’equitat a tota la institució i, més 

concretament a la seva acció 14, amb l’objectiu de promoure treballs finals de grau sense 

ceguesa de gènere que difonguin la perspectiva de gènere, així com la convocatòria de premis 

i reconeixements amb l’objectiu de sensibilitzar, formar, promoure la reflexió crítica i crear 

estat d’opinió entorn als valors vinculats a la igualtat de gènere. 

En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes, jo Joaquim Salvi Mas, Rector de 

la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal 

com estableix el Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector de la 

Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021) i de 

conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de 

Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 

2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17004 i NIF Q-6750002 E. 

 

RESOLC:  

PRIMER: Convocar el concurs per a la concessió del Premi al Millor Treball de Final de 

Grau amb perspectiva de gènere a la Universitat de Girona, en el que es concedirà un premi 

consistent en la publicació del treball. 

SEGON: Publicar aquesta resolució, les bases i el model de sol·licitud, que s’adjunten a 

l’annex 1 i 2 d’aquest document, a la seu electrònica de la Universitat de Girona. 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 es faci. 

 

 

  

Sílvia Llach Carles 

Per resolució de delegació del rector de 22/12/2021 (eBOU-2422) 

 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones 

interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el 

termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu 

davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, 

d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.  



 
ANNEX 1:  BASES DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI AL 

MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE DE LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA, DEL CURS 2021-2022. 

 

La Universitat de Girona promou la convocatòria d’aquest premi i reconeixement amb 

l’objectiu de sensibilitzar, formar, promoure la reflexió crítica i crear estat d’opinió entorn 

als valors vinculats a la igualtat de gènere, així com fer visibles i reconèixer els valors i la 

perspectiva de gènere.  

1. OBJECTE 

Aquestes bases tenen per objecte la concessió d’un premi consistent en la seva publicació 

com a primer número de la col·lecció institucional de la Universitat de Girona. 

Es podran concedir fins a tres accèssits (un per cada branca de coneixement distinta 

d’aquella en que s’ubiqui el treball guanyador) i editar-se a la col·lecció esmentada si així ho 

considera la comissió avaluadora.  

El treball premiat (i els accèssits si n’hi haguessin) s’acompanyaran d’un diploma de menció 

lliurat a les persones guardonades en l’acte institucional commemoratiu del Dia 

Internacional de les Dones.   

Les persones que hagin tutoritzat els Treballs finals de grau premiats rebran també un 

diploma de reconeixement que es lliurarà en el mateix acte institucional. 

2.  REQUISITS I CONDICIONS DELS ASPIRANTS 

Pot participar i optar al premi l’estudiantat que hagi defensat el Treball Final de Grau a la 

Universitat de Girona a qualsevol de les convocatòries amb actes del  curs 2021 – 2022, 

sempre que hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8,5  

En qualsevol cas, la participació en aquesta convocatòria és compatible amb la que pugui 

derivar-se d’altres convocatòries de premis similars.  

3. REQUISIT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU 

Els treballs han de ser originals i tenir una temàtica centrada en el gènere o hauran d’incloure 

la perspectiva de gènere de manera rellevant per a les branques de coneixement:  

- Ciències experimentals i enginyeries  

- Ciències de la Salut  



 
- Arts i Humanitats  

- Ciències Socials i Jurídiques 

 

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  

El termini per a la presentació de les sol·licituds i els treballs per optar als premis és a patir 

de la data de publicació d’aquestes bases fins el 15 de març de 2023.  

Les persones que vulguin participar a la convocatòria han de presentar la sol·licitud (Annex 

2) que acompanya aquestes bases, adjuntant el treball en format .pdf sense cap dada que 

permeti identificar-ne l’autoria o qui l’ha tutoritzat. La sol·licitud inclourà l’autorització 

expressa per a la publicació o difusió dels treballs, en els termes continguts a la base 1. 

Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat de Territori i Compromís Social hauran de 

presentar-se mitjançant sol·licitud a l’Annex 2, únicament a través del Registre 

electrònic de la Universitat de Girona, segons resolució 2 de desembre de 2022, per la 

qual es fa públic el Reglament del registre electrònic general de la Universitat de Girona 

(DOGC Núm. 8812 de 14/12/2022): https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-

electronic. Per a consultes sobre registre: 

https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris.  Alternativament, per qualsevol dels 

canals que es determinen a l'apartat 4t de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 

02/10/2015). 

No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període que no hagi estat registrada 

La Unitat de Compromís Social rebrà els treballs i verificarà el compliment dels requisits 

descrits a les bases generals i a aquesta convocatòria, excloent els treballs que no ho facin. 

La Unitat d’Igualtat podrà demanar mitjançant notificació electrònica a la persona autora 

del treball les esmenes que consideri oportunes, atorgant un termini de 10 dies hàbils per 

fer-ho amb l’advertiment que si no ho fan es considerarà que desisteixen en la sol·licitud. Un 

cop admeses les sol·licituds, els treballs es remetran al jurat, que els valorarà d’acord amb 

els criteris establerts a les bases. 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La propietat intel·lectual del treball pertany a l’autor/a, no obstant la Universitat de Girona 

es reserva els drets de reproducció i publicació dels treballs premiats.  

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris


 
6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

6.1. La presentació de la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria suposa l’acceptació 

íntegra del contingut de les bases que regulen aquest premi. 

6.2. Les situacions no previstes a les presents bases, així com tots els aclariments i 

interpretacions de les mateixes, seran resoltes pel Jurat. 

 

 

7. JURAT  

EL Jurat estarà format per tres membres escollits entre les Delegacions de gènere i diversitat 

de la UdG o persona experta en gènere del propi centre docent en qui, si escau, deleguin i 

que no actuïn tutoritzant de cap manera els treballs presentats. Actuarà com a presidència 

del Jurat la persona de més edat, i com a secretaria la persona de menys edat. 

Aquest Jurat presentarà una proposta única de concessió de premis seguint els criteris 

d’avaluació que es descriuen a continuació. 

 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els treballs de final de grau es valoraran atenent els següents criteris: 

Criteris  Puntuació del criteri  

Rellevància i interès de l’objecte del treball Fins a 3 punts 

Contextualització, conceptualització, coherència i rigor metodològic en el marc 
d’una visió de gènere 

Fins a 2 punts 

Originalitat de la proposta, tant en el que concerneix a la temàtica com al 
desenvolupament de l’estudi 

Fins a 3 punts 

Resultats, conclusions i avenços aportats Fins a 2 punts 

 

9. RESOLUCIÓ  

9.1. El Jurat emetrà el veredicte i l’elevarà al rector, per a la seva resolució, la qual es 

realitzarà durant el mes d’abril de 2023. 

9.2. El Jurat podrà declarar desert el premi; en aquest cas emetrà un informe raonat 

explicatiu. 



 
9.3. La resolució del concurs es publicarà a la seu electrònica de la UdG. A banda, es 

comunicarà mitjançant notificació electrònica a la persona autora del treball premiat i, si 

s’escau, a les persones autores dels accèssits concedits. 

 

10. LLIURAMENT DELS PREMIS 

 

Els premis es lliuraran en el si d’un acte organitzat per la Unitat de Compromís Social de la 

UdG.   

Les persones que hagin tutoritzat els Treballs finals de grau premiats, rebran també un 

diploma de reconeixement que es lliurarà en el mateix acte institucional. 

 

11. DRET D’INFORMACIÓ RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES 

PERSONALS  

1) La Universitat de Girona és la responsable del tractament. Podeu fer les consultes a 

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

Girona o dpd@udg.edu  

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) a destinatària de les dades és la Universitat de Girona, que pot publicar la imatge i el 

so dels guardonats a webs, xarxes socials o canals de comunicació equivalents. La 

informació de la  persona guanyadora (i els accèssits si s’escau) pot ser publicada en 

compliment de la legislació sobre transparència. Així mateix, s’ha de publicar la 

resolució de l’adjudicació del premi i el treball premiat 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 

mailto:dpd@udg.edu


 
de la vostra universitat indicat al primer punt. 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 UdG 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ANNEX 2: SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ 

DADES PERSONALS1  

NOM I COGNOMS  

ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

 

DADES DEL TREBALL  

TÍTOL DEL TREBALL  

NOM I COGNOMS 
DEL TUTOR/A 

 

BREU RESUM DEL 
TREBALL (màxim 600 
paraules) 

 

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud declaro: 

□ Haver llegit i acceptat les bases de la convocatòria 

□ Cedir, en els termes establerts i de manera no exclusiva els drets necessaris per a la 

publicació del treball 

□ L’originalitat del treball presentat 

Lloc i signatura 

 

 

 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable de tractament: Universitat de Girona. 
Finalitat: gestió de la convocatòria del premi al millor treball final de grau amb perspectiva de gènere a la UdG.  
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: no es comuniquin a tercers.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 
la limitació del tractament adreçant-se a la Unitat de Compromís Social de la UdG. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç 

                                                           
1 Omplir tants fulls com autors tingui el treball 

https://www.udg.edu/ca/protecciodedades
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