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Objecte
La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució for-
tament compromesa amb els valors del compromís social. 
Aquest compromís es fa palès a través d’un ventall ampli de 
polítiques i actuacions que la institució du a terme des de 
fa anys en els seus principals àmbits d’actuació. En aquest 
sentit, en els seus Estatuts –Acord GOV/43/2012, de 29 de 
maig, publicat al DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012– es 
fa referència a tota una sèrie d’objectius, principis informadors 
i drets que estan entroncats directament amb el compromís 
social i els seus diferents vessants.

Després de la posada en marxa del Vicerectorat de Respon-
sabilitat Social i Igualtat l’any 2019, el Consell de Direcció, 
juntament amb el Consell Social, va instituir el Premi UPC al 
Compromís Social: “Canvia el món amb la UPC”, orientat a 
destacar el valor dels programes, projectes i activitats desen-
volupats per la comunitat UPC (estudiantat, PAS, PDI, alumni 
i personal jubilat) relacionats directament amb el compromís 
social en els àmbits nacional, estatal i internacional.

El reconeixement s’articula en les modalitats següents:
• Compromís social en l’àmbit de la igualtat de gènere
• Compromís social en l’àmbit de la cooperació
• Compromís social en l’àmbit de la sostenibilitat
• Compromís social en l’àmbit de la inclusió

Presentació de candidatures i selecció 
dels reconeixements

Donada la naturalesa col·laborativa de les activitats de com-
promís social, les candidatures han de fer referència de ma-
nera principal a equips de persones que impulsen programes, 
projectes i activitats de compromís social, tot i que no s’exclou 
la possibilitat que siguin a títol individual. En qualsevol cas, al-
guns membres dels equips candidats han de formar part de la 
UPC o correspondre a alumni o personal jubilat de la UPC. Les 
candidatures d’edicions anteriors que no han estat premiades 
es poden tornar a considerar.

Les candidatures (mínim 2, màxim 3 per modalitat) són propo-
sades per les persones responsables dels òrgans de la UPC 
que representen cadascuna de les modalitats: les xarxes de 
responsables d’inclusió, d’igualtat, de cooperació i de sosteni-
bilitat de la UPC, els equips de direcció dels centres docents o 
algun membre del Consell de Direcció, i s’eleven a la Comissió 
de Valoració del premi. Les persones candidates han de donar 
el vistiplau a la seva candidatura. 

Cal aportar la documentació següent: nom de la iniciativa, el nom 
dels candidats o candidates; la unitat d’adscripció; les dades de 
contacte i la modalitat a la qual es presenten; la justificació de la 
proposta, d’una extensió màxima de 300 paraules, i el nom de 
la persona o unitat que la proposa. Es pot annexar la documen-
tació que es consideri per completar la proposta.

Els criteris de valoració genèrics que s’aplicaran a cada moda-
litat són els següents:

• Impacte de la innovació i/o aportació social que ha fet la 
Universitat. 

• Alineació amb els objectius de desenvolupament sosteni-
ble (ODS).

• Treball en xarxa i col·laboració amb altres actors.
• Trajectòria i coherència.
• Reconeixement social obtingut fora de la comunitat UPC.

Les candidatures s’han d’enviar a través del formulari de la 
seu electrònica de la UPC fins al 28 de maig de 2021.

El premi

L’import del premi és de 1.500 € per a cada modalitat. Aquesta 
quantitat s’ingressa a la partida del pressupost de capítol II de 
la unitat de la UPC que indiqui la persona guanyadora o la per-
sona responsable de l’equip guanyador, la qual, d’acord amb 
els membres de l’equip del projecte, podrà decidir quin és el 
millor ús que se’n pot fer. Contra aquesta partida es pot impu-
tar despesa fins al 31 de desembre de 2021, que cal executar 
seguint els processos de gestió i el marc normatiu vigent a la 
UPC per a aquesta tipologia de despeses. 

En el cas que la persona guanyadora sigui alumni o personal 
jubilat, la quantitat s’ingressa al compte corrent que indiqui. 

De l’import dels premis, se’n dedueix l’impost corresponent.

Valoració de les candidatures

La Comissió de Valoració de les candidatures designarà un 
projecte guanyador per a cada una de les modalitats, d’acord 
amb els criteris de valoració genèrics esmentats anteriorment.
També es poden fer mencions especials honorífiques a altres 
propostes presentades, sense assignació econòmica, si el ju-
rat ho considera convenient.

La Comissió de Valoració de les candidatures està formada 
per les persones que ocupen els càrrecs següents:

• President o presidenta del Consell Social o la persona 
que delegui, que ocupa la presidència de la Comissió.

• Vicerector o vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat. 
• Cap del Gabinet del Rector.
• Cap del Gabinet d’Innovació i Comunitat, que actua com 

a secretari o secretària del jurat.
• El membre del Consell Social que representa l’estudiantat.
• El membre del Consell Social que representa el PAS.
• El membre del Consell Social que representa el PDI.

El veredicte de la Comissió es farà públic durant el 2021 i serà 
inapel·lable.

Barcelona, març de 2021
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La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució for-
tament compromesa amb els valors del compromís social. 
Aquest compromís es fa palès a través d’un ventall ampli de 
polítiques i actuacions que la institució du a terme des de 
fa anys en els seus principals àmbits d’actuació. En aquest 
sentit, en els seus Estatuts –Acord GOV/43/2012, de 29 de 
maig, publicat al DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012– es 
fa referència a tota una sèrie d’objectius, principis informadors 
i drets que estan entroncats directament amb el compromís 
social i els seus diferents vessants.

Després de la posada en marxa del Vicerectorat de Respon-
sabilitat Social i Igualtat l’any 2019, el Consell de Direcció, 
juntament amb el Consell Social, va instituir el Premi UPC al 
Compromís Social: “Canvia el món amb la UPC”, orientat a 
destacar el valor dels programes, projectes i activitats desen-
volupats per la comunitat UPC (estudiantat, PAS, PDI, alumni 
i personal jubilat) relacionats directament amb el compromís 
social en els àmbits nacional, estatal i internacional.

El reconeixement s’articula en les modalitats següents:
• Compromís social en l’àmbit de la igualtat de gènere
• Compromís social en l’àmbit de la cooperació
• Compromís social en l’àmbit de la sostenibilitat
• Compromís social en l’àmbit de la inclusió

Presentació de candidatures i selecció 
dels reconeixements

Donada la naturalesa col·laborativa de les activitats de com-
promís social, les candidatures han de fer referència de ma-
nera principal a equips de persones que impulsen programes, 
projectes i activitats de compromís social, tot i que no s’exclou 
la possibilitat que siguin a títol individual. En qualsevol cas, al-
guns membres dels equips candidats han de formar part de la 
UPC o correspondre a alumni o personal jubilat de la UPC. Les 
candidatures d’edicions anteriors que no han estat premiades 
es poden tornar a considerar.

Les candidatures (mínim 2, màxim 3 per modalitat) són propo-
sades per les persones responsables dels òrgans de la UPC 
que representen cadascuna de les modalitats: les xarxes de 
responsables d’inclusió, d’igualtat, de cooperació i de sosteni-
bilitat de la UPC, els equips de direcció dels centres docents o 
algun membre del Consell de Direcció, i s’eleven a la Comissió 
de Valoració del premi. Les persones candidates han de donar 
el vistiplau a la seva candidatura. 

Cal aportar la documentació següent: nom de la iniciativa, el 
nom (o noms) dels candidats o candidates; la unitat d’adscrip-
ció; les dades de contacte i la modalitat a la qual es presenten; la 
justificació de la proposta, d’una extensió màxima de 300 parau-
les, i el nom de la persona o unitat que la proposa. Es pot anne-
xar la documentació que es consideri per completar la proposta.

Els criteris de valoració genèrics que s’aplicaran a cada moda-
litat són els següents:

• Impacte de la innovació i/o aportació social que ha fet la 
Universitat. 

• Alineació amb els objectius de desenvolupament sosteni-
ble (ODS).

• Treball en xarxa i col·laboració amb altres actors.
• Trajectòria i coherència.
• Reconeixement social obtingut fora de la comunitat UPC.

Les candidatures s’han d’enviar a través del formulari de la 
seu electrònica de la UPC fins al 28 de maig de 2021.

El premi

L’import del premi és de 1.500 € per a cada modalitat. Aquesta 
quantitat s’ingressa a la partida del pressupost de capítol II de 
la unitat de la UPC que indiqui la persona guanyadora o la per-
sona responsable de l’equip guanyador, la qual, d’acord amb 
els membres de l’equip del projecte, podrà decidir quin és el 
millor ús que se’n pot fer. Contra aquesta partida es pot impu-
tar despesa fins al 31 de desembre de 2021, que cal executar 
seguint els processos de gestió i el marc normatiu vigent a la 
UPC per a aquesta tipologia de despeses. 

En el cas que la persona guanyadora sigui alumni o personal 
jubilat, la quantitat s’ingressa al compte corrent que indiqui. 

De l’import dels premis, se’n dedueix l’impost corresponent.

Valoració de les candidatures

La Comissió de Valoració de les candidatures designarà un 
projecte guanyador per a cada una de les modalitats, d’acord 
amb els criteris de valoració genèrics esmentats anteriorment.
També es poden fer mencions especials honorífiques a altres 
propostes presentades, sense assignació econòmica, si el ju-
rat ho considera convenient.

La Comissió de Valoració de les candidatures està formada 
per les persones que ocupen els càrrecs següents:

• President o presidenta del Consell Social o la persona 
que delegui, que ocupa la presidència de la Comissió.

• Vicerector o vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat. 
• Cap del Gabinet del Rector.
• Cap del Gabinet d’Innovació i Comunitat, que actua com 

a secretari o secretària del jurat.
• El membre del Consell Social que representa l’estudiantat.
• El membre del Consell Social que representa el PAS.
• El membre del Consell Social que representa el PDI.

El veredicte de la Comissió es farà públic durant el 2021 i serà 
inapel·lable.

Barcelona, març de 2021

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Premi_UPC_compromis_social
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