SEGONA ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER TAL DE
CONVOCAR ELS PREMIS ALS MILLORS TREBALL DE FI DE GRAU DE RECERCA EN
MATÈRIA DE GÈNERE PER AL CURS 2016-17

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny del 2017

REUNIDES
D'una part, la senyora Joana Gallego, Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) nomenada per resolució de la rectora de data
22 de novembre de 2016, domiciliada a l’Edifici L’Àgora, 08193 Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès) i amb NIF Q0818002H, en virtut de les competències que li atorga els Estatuts
de la UAB.
De l’altra, la senyora Núria Balada Cardona, presidenta de l'lnstitut Català de les Dones
(ICD), actuant en nom i representació de l'lnstitut Català de les Dones, amb domicili
social a Barcelona, plaça Pere Coromines, 1, amb CIF Q5850014A, en virtut del decret
2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del
Decret 54/2017, de 13 de juny, de nomenament. Facultada per a al signatura de
convenis per l’article 30.2.b) del Decret 194/1990, de 30 de juliol, pel qual es desplega
la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’ICD.
MANIFESTEN
I. Que la UAB és una universitat pública, que desenvolupa activitats de docència, recerca,
transferència de coneixement i tecnologia i desenvolupament científic.
II. Que la UAB té la voluntat de promoure la investigació i la difusió d’estudis sobre el
gènere i les dones entre la comunitat universitària.
III. Que l’ICD, adscrit al Departament de la Presidència, és l’organisme del Govern que
dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a dones que
desenvolupa l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 11/1989,
de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones, i la normativa que la
desenvolupa.
IV. Que són finalitats de l’ICD, entre d’altres: elaborar i promoure informes, estudis i
anàlisis de recerca sobre matèries relacionades amb la problemàtica actual de la dona a
Catalunya, així com també divulgar per qualsevol mitjà les activitats, els serveis i les
tasques duts a terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats
col·laboradores.

V. Que la UAB i lCD van signar un conveni marc de col·laboració en data 5 de juliol de
2007 i, tal com s’indica al Pacte Primer, últim paràgraf, el desenvolupament de les
actuacions previstes es desenvoluparà mitjançant convenis específics.
VI. Que ambdues institucions han estat col·laborant i col·laboren en diferents activitats
de recerca, formació contínua, divulgació científica i dotació de premis, entre d’altres, i
que ambdues institucions tenen la voluntat de continuar desenvolupant iniciatives de
col·laboració conjuntes.
VII. Que d’acord amb l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (LCSP),
es pot articular la col·laboració entre aquestes dues institucions mitjançant la fórmula
de conveni, que es regeix pels articles 108 i concordants de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques (LRJ).
Per tot això, subscriuen aquesta Addenda al conveni marc de col•laboració, que es
regeix per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objectiu de l’Addenda al Conveni marc de col·laboració entre la UAB i l’ICD és convocar
un Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) per a recerques realitzades en temàtiques
de gènere elaborades per estudiants de grau de la UAB durant el curs 2016-2017.
Segona.- Abast institucional
L’activitat es portarà a terme durant el curs 2016-2017. La convocatòria del premi, que
s’adjunta com a annex 1 a aquesta Addenda al conveni, estarà oberta fins al juny del
2017 i el resultat es farà públic l’últim trimestre del 2017.
L’ICD formarà part de la Comissió avaluadora dels treballs i aportarà com a premi un
present adient a la convocatòria.
Tercera.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31
de desembre de 2017
Quarta.- Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni l’acord mutu de les parts, l’incompliment total o
parcial dels pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i la
finalització del termini establert.

Cinquena.- Protecció de dades i transparència
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés
o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de col·laboració,
de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que la desenvolupa.
S’estableix, així mateix, l’obligatorietat de complir les previsions de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El conveni
s’haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i cal inscriure’l al
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de Generalitat.

Sisena.- Jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts, i
en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentada.

Per la UAB

Per l’ICD

Joana Gallego
Directora de l’Observatori per a la Igualtat

Núria Balada Cardona
Presidenta

ANNEX I. BASES PER PREMIAR TREBALLS DE FI DE GRAU AMB PERSPECTIVA DE
GÈNERE DE LES FACULTATS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
L’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona amb
col·laboració amb l’ Institut Català de les Dones proposen premiar els millors Treballs de
Fi de Grau amb perspectiva de gènere.
1. Objectius
Aquests premis tenen com objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i
la no discriminació a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Així mateix, volem
incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu
d’interès en la recerca i l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Participants
Aquesta convocatòria està oberta a l’alumnat de grau de qualsevol Facultat de la UAB
que hagi realitzat el seu Treball de Fi de Grau el curs 2016-2017 i compleixi els requisits
del punt 3 i 4. També poden presentar-se a la convocatòria Treballs de Fi de Grau
col·lectius.
3. La perspectiva de gènere al TFG
Poden optar a aquests premis els treballs que apliquin la perspectiva de gènere en
l’abordament del fenomen objecte de la seva investigació. Entenem la perspectiva de
gènere com una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza,
analitza o afronta les desigualtats entre homes i dones, incloent aquelles institucions
socials i culturals que les sustenten, com la família, la sexualitat, la divisió sexual del
treball, els processos de socialització, les lleis, les creences, valors i normes socials, entre
d’altres. La perspectiva de gènere considera el gènere com a construcció històrica de
caràcter social i cultural, que actua com a principi, ordena l’accés de manera desigual als
recursos (materials, ideològics i simbòlics) i crea una jerarquia entre allò que es defineix
en cada context com a masculí o femení, articulant-se i reforçant altres desigualtats. Per
últim, el gènere estructura la identitat personal incloent els aspectes psicològics,
corporals, sexuals, i culturals, atribuint als individus rols, pràctiques, expectatives,
necessitats, comportaments i atributs en funció de la diferència sexual entre homes i
dones.
4. Requisits del treball
- El treball pot ser de qualsevol disciplina. Ha d’haver estat elaborat com a Treball de
Fi de Grau dins del curs 2016-2017 i haver obtingut una nota mínima de 8,5.
- El treball ha d’aplicar la perspectiva de gènere que es descriu en l’apartar tercer de
les presents bases.
- L’extensió dels treballs i l’idioma dels mateixos serà d’acord a les normes establertes
per cada Facultat.
5. Procediment de presentació

L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà d’inscriure’s omplint aquest
formulari on-line: XXXX, adjuntant el seu treball, una carta de motivació o de defensa
de la seva candidatura en format PDF i l’expedient acadèmic del grau per tal d’acreditar
la qualificació obtinguda.1 El formulari conté un camp de paraules claus o descriptors de
la perspectiva de gènere que cal que l’autor o autores del treball reomplin.
El PDF del treball no podrà contenir cap referència a l’autoria del mateix assegurant el
seu anonimat.
6. Termini
El termini per a presentar-se a la convocatòria del premi finalitza el 22 de setembre de
2017.
7. Procediment d’avaluació dels treballs i concessió del premi
L’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà el formulari, rebrà totes les
inscripcions i revisarà que tots els treballs rebuts compleixin els requisits establerts en
el punt 4. Aquells treballs que no compleixin amb els requisits esmentats, quedaran
exclosos de la convocatòria. Posteriorment, l’Observatori farà arribar els treballs finals
de grau seleccionats als respectius centres i Facultats les quals crearan una Comissió de
Selecció de Facultat formada per:
- Les persones coordinadores dels graus de la Facultat
- Persona representant de polítiques d’igualtat de la Facultat
- Mínim una persona experta designada per l’Observatori per a la Igualtat i
preferentment membre del seu Consell Assessor
La Comissió de Selecció de Facultat haurà de fer l’avaluació dels treballs i fer una
proposta de concessió de premi a l’Observatori per a la Igualtat per cadascun dels graus
de la Facultats, si s’escau.
L’Observatori per a la Igualtat, en base a la proposta de la Comissió de Selecció de les
Facultats decidirà, finalment l’atorgament del premi al millor treball de fi de grau amb
perspectiva de gènere per a cada grau. L’Observatori pot declarar-ne deserts o atorgar
els accèssits que consideri adients. Podrà haver-hi tants premis com número de graus
oferts a la Universitat Autònoma de Barcelona.
La notificació de la resolució serà directament a la persona o persones autores dels
treballs guardonats i es produirà entre el mes d’octubre i novembre de 2017.
8. Criteris de valoració
Donat els objectius de la convocatòria, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB i les
Comissions de Selecció de les Facultats tindran en compte:
- Adequació de la metodologia i del pla de treball als objectius establerts
- Coherència i rigor metodològic
- Marc teòric utilitzat
- Novetat i originalitat del tema

1

Aquest apartat resta pendent de saber el link exacte del formulari i de si serà possible adjuntar en el
mateix el PDF del treball i la carta de motivació o bé, contràriament, aquestes dues coses s’hauran
d’enviar via e-mail.

-

L’impacte de les aportacions a l’àmbit dels estudis de gènere i a la seva pròpia
disciplina. Resultats i conclusions.
Ús no sexista o androcèntric del llenguatge
Aplicació de la perspectiva de gènere en l’enfoc del tema i el seu
desenvolupament.

9. Premi
El premi consistirà en una litografia emesa per l’Institut Català de les Dones per cadascun
dels treballs i un Diploma emès per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB per a
cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats. Així mateix, l’Observatori
per a la Igualtat de la UAB publicarà els Treballs a la seva web i en farà difusió, reservantse el dret d’ús del contingut de la investigació sense perjudici d’allò establert a la
normativa sobre drets d’autor.
El premi s’entregarà en un acte acadèmic dins el Campus de la UAB, el qual es realitzarà
el mes de novembre o desembre de 2017.
10. Altres
La participació al concurs implica l’acceptació de la resolució de concessió del premi,
l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.
La interpretació de les presents bases correspon exclusivament a l’Observatori per a la
Igualtat de la UAB. Així mateix, qualsevol eventualitat no prevista a les bases o qualsevol
circumstància sobrevinguda serà resolta per l’Observatori.
Es presumeix que l’alumnat que participa en aquesta convocatòria assumeix el respecte
als principis d’igualtat i no discriminació. L’evidència d’alguna pràctica o comportament
contrari als mateixos, o bé el coneixement posterior a la concessió de l’incompliment
d’algun dels requisits previstos en aquestes bases, implicarà que la persona o persones
adjudicatàries del premi hagin de renunciar expressament i formal al premi objecte de
la convocatòria i, en última instància, es procedirà a la seva retirada per part de
l’Observatori.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 d’abril de 2017

