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III Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el 
Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB 

 

Bases 

En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la 
implementació de l’Agenda 2030, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS) i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable convoquen els Premis 
Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a 
treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels estudis oficials de la UIB 
presentats els cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20. 

L’Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 
2015. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes que se’n deriven 
demostren la magnitud d’aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur 
del planeta i de la humanitat. La UIB està compromesa amb l’Agenda 2030 i compta amb la 
comunitat universitària per contribuir-hi. 

Fruit d’aquest compromís, aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar els treballs de 
l’alumnat que hagi fet el seu TFG o TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l’Agenda 2030 en 
matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global. 
D’aquesta manera, es pretén contribuir a la promoció de l’Agenda 2030 i els ODS, reafirmant la 
implicació de la comunitat universitària i el seu compromís amb la generació de coneixement 
crític i respostes davant els reptes del present.  

 
1. LÍNIES TEMÀTIQUES  

Donada la trajectòria dels diferents terminis de les convocatòries dels premis resoltes fins a 
l’actualitat i de la situació d’excepcionalitat causada per la COVID-19, en la convocatòria actual 
es pretenen prioritzar els treballs que s’inscriguin específicament en alguns dels nou ODS que 
són més estratègics dels cinc eixos de l’Agenda 2030:  

EIX PERSONES:  

ODS 1. Erradicació de la pobresa: posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu. 

ODS 2. Lluita contra la fam: posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, 
millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. 
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ODS 3. Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. 

 

EIX PROSPERITAT: 

ODS 10. Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins. 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin 
inclusius, segurs i resistents. 

EIX PLANETA: 

ODS 12. Consum responsable: garantir un consum i uns patrons de producció sostenibles. 

ODS 13. Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els efectes que 
té. 

EIX PAU:  

ODS 16. Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible; proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar 
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

EIX PATERNARIAT: 

ODS 17. Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar 
les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible. 
 
La temàtica dels treballs pot estar orientada tant a l’anàlisi de problemàtiques (recerca) com a 
la presentació de projectes d’intervenció i alternatives de millora (aplicació pràctica) relatives a 
alguns dels ODS de l’Agenda 2030 prioritzats. 
 
 
2. CATEGORIES  

S’estableixen dues categories: (a) Treball de Fi de Grau i (b) Treball de Fi de Màster.  
 
 
3. PARTICIPANTS I REQUISITS  

§ Pot participar-hi tot l’alumnat de qualsevol dels estudis oficials de la UIB que hagi presentat 
i superat el TFG/TFM durant els cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20. 
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§ Les candidatures presentades han de ser individuals, i cada participant només pot presentar 
un únic treball per termini. Sempre que s’emmarqui en alguns dels ODS prioritzats en la 
present convocatòria. 

§ El TFG/TFM ha de ser original, sense modificacions respecte del que s’hagi presentat per a 
l’avaluació de l’assignatura.  

§ L’extensió i el format del treball han de complir els requeriments establerts per la facultat 
corresponent. 

§ La llengua emprada en el treball pot ser el català, el castellà o l’anglès.  
§ Es poden presentar tots els TFG i TFM que s’emmarquin en alguns dels ODS prioritzats, i 

que, havent participat en les convocatòries anteriors dels Premis Agenda 2030 per a la 
Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible i complint els requisits de la 
present convocatòria, no varen ser premiats. 

 
 
4. PRESENTACIÓ DEL TREBALL I DOCUMENTACIÓ 

El full de participació (annex II d’aquestes bases) s’ha de presentar firmat i emplenat al Registre 
General de la UIB. També podeu presentar-lo telemàticament a través de l’enllaç següent: 
https://seu.uib.cat/Registre-electronic/ 

El treball s’ha de lliurar en format PDF per correu electrònic a l’adreça <ocds@uib.cat>, 
juntament amb: 

§ L’extracte acadèmic en què constin la nota i el títol del TFG o TFM. 
§ Un resum d’un màxim de 5 pàgines que reflecteixi les aportacions del treball a l’Agenda 

2030 i, en particular, als ODS a què s’adreça.  
 

5. TERMINIS  

S’estableixen dos terminis de presentació:  

§ Primer termini: de l’1 al 30 d’octubre de 2020 
§ Segon termini: de l’1 al 30 d’abril de 2021 

 
6. PREMIS 

Amb l’objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels ODS 
establerts a la present convocatòria, així com incentivar l’alumnat participant en la continuació 
dels seus estudis i línies de treball orientats al desenvolupament humà sostenible, s’estableixen 
els premis següents per a cada termini. 

Per als TFG s’atorgaran els premis següents:  
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§ 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB 
§ 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB 

 
Per als TFM s’atorgaran els premis següents:  

§ 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB 
§ 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB 

 
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis si ho considera pertinent.  
 
7. JURAT 

Per analitzar i valorar els TFG i TFM presentats i elaborar una proposta de resolució d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a la present convocatòria, es constituirà un jurat format per 
les persones següents: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable o la persona 
qui delegui, que presidirà el jurat; la vicerectora d’Estudiants o la persona qui delegui; el director 
d’Estudis de Postgrau o la persona qui delegui; una persona en representació de la Comissió de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; i la coordinadora de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat o la persona qui delegui.  
 
8. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Per a la valoració dels treballs, el jurat tindran en compte els criteris següents, sense ordre de 
prelació: 

§ Adequació a la línia/es temàtica/es 
§ Contribució a l’Agenda 2030 i la seva promoció 
§ Actualitat, originalitat i qualitat del treball realitzat 
§ Rigor metodològic i coherència 
§ Impacte del treball 
§ Utilitat i interès social dels resultats obtinguts o de la temàtica tractada  
§ Capacitat d’anàlisi crítica i vinculació amb fenòmens globals 
§ Aspectes formals: claredat expositiva, adequació de l’expressió i qualitat comunicativa 
§ Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat 

 
9. DECISIÓ DEL JURAT 

El jurat es compromet a respectar els principis de concurrència, objectivitat i igualtat. Qualsevol 
qüestió no inclosa en aquestes bases serà resolta pel jurat. 
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El jurat es reserva la possibilitat de fer consultes i demanar els assessoraments externs que 
consideri convenients, i podrà requerir a les persones participants en qualsevol moment del 
procés la documentació acreditativa que consideri oportuna.  

La resolució de la concessió del premi s’ha de produir en un termini màxim de tres (3) mesos 
comptadors a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

La resolució d’aquesta convocatòria i de tots els actes administratius que en derivin es poden 
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 23, de 2 d’octubre de 2015). 
 
 
10. COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS 

La resolució del jurat es comunicarà personalment a les persones guanyadores. Els resultats es 
difondran també a la pàgina web de la UIB i de l’OCDS <cooperacio.uib.cat> i a través de les 
seves xarxes socials.  

Es podrà organitzar un acte o campanya pública per al lliurament dels premis, al qual es 
convidaran les persones guanyadores a participar-hi. 
 
 
11. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

La participació en aquests premis implica l'acceptació de les bases de la present convocatòria. 

Les candidatures que no compleixin els requisits establerts o no presentin la documentació 
sol·licitada passat el període de subsanació de documentació en quedaran excloses. 

Les autores i els autors dels treballs premiats es comprometen a participar en la seva difusió en 
diferents espais per a la promoció i l’impuls de l’Agenda 2030. 

 

Palma, 17 de setembre de 2020 

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, 

 

 

 

Antoni Aguiló Pons 
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ANNEX I. SELECCIÓ DELS OBJETIUS DE DESENVOLUMAPENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 

2030 

EIX PERSONES:  
 
ODS 1.Erradicació de la pobresa: posar fi a 
la pobresa en totes les seves formes i a tot 
arreu. 
ODS 2.Lluita contra la fam: posar fi a la fam 
i la inanició, aconseguir la seguretat 
alimentària, millorar la nutrició i promoure 
una agricultura sostenible. 
ODS 3. Bona salut: garantir vides 
saludables i promoure el benestar per a 

totes les edats. 

EIX PROSPERITAT: 

ODS 10. Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins. 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin 
inclusius, segurs i resistents. 

EIX PLANETA: 

ODS 12. Consum responsable: garantir un consum i uns patrons de producció sostenibles. 

ODS 13. Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els efectes que 
té. 

EIX PAU:  

ODS 16. Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible; proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar 
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

EIX PATERNARIAT: 

ODS 17. Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar 
les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible. 
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ANNEX II. FULL DE PARTICIPACIÓ EN LA III CONVOCATÒRIA DELS PREMIS AGENDA 
2030 PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE 
PER A TFG I TFM DE LA UIB 
 
 
 

Dades de l’alumne/a 
Nom:  (feu clic aquí per escriure text) DNI: (introduir DNI) 

Adreça electrònica: (feu clic aquí per escriure text) Telèfon: (introduir telèfon) 

Estudis:  (feu clic aquí per escriure text) 
 
 
Dades del treball 
Títol del treball: (feu clic aquí per escriure text) 
Nom complet del 
tutor/a: (feu clic aquí per escriure text) 

Curs acadèmic: ☐2017-18 ☐2018-19 ☐2019-20 

Data de defensa:  Nota obtinguda:  

Tipus de treball: ☐Treball de fi de grau (TFG) ☐Treball de fi de màster (TFM) 
 
 

Línies temàtiques i 
ODS tractats al 
treball: 

PERSONES 
☐ ODS 1: Fi de la pobresa   ☐ ODS 2: Fam zero   ☐ ODS 3: Salut i benestar 
 

PLANETA 
☐ ODS 12: Producció i consum responsables   ☐ODS 13: Acció pel clima    

PROSPERITAT 
☐ODS 10: Reducció de les desigualtats ☐ODS 11: Ciutats i comunitats 
sostenibles 

PAU 
☐ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides 

PARTENARIAT  
☐ODS 17: Aliances per assolir els objectius 

 
 
Documentació presentada 
☐ Full d’inscripció (lliurar-lo al registre general) 
☐ Extracte acadèmic en què constin el títol i els resultats obtinguts en el TFG/TFM  
☐ Resum del treball 
☐ Treball original en format digital  
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Palma, ____ de ______________ de 20___ 

 

 

Firma del / de la sol·licitant 

Protecció de dades 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Oficina 

de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) informa que, mitjançant l’emplenament del formulari, les dades personals 

facilitades a la sol·licitud de preinscripció als premis seran tractades al fitxer d'usuaris de la UIB amb l’objecte de poder contactar 

amb la persona interessada i gestionar la seva participació. Respecte de les dades personals facilitades de terceres persones (tutor/a 

de TFG i TFM), el concursant garanteix que les ha informades i n’ha sol·licitat el consentiment, d'acord amb la normativa legal vigent 

en matèria de protecció de dades, perquè les dades siguin objecte de tractament per l’entitat organitzadora amb la finalitat 

assenyalada. 

 

La UIB és la responsable del tractament de les dades i, com a tal, us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

quant a les dades facilitades, i per exercir-los us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a 

l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es 

compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers 
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