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PREMI CÀTEDRA MANGO DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA D’ESCI-UPF 
AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU A LA UPF SOBRE TEMES DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA 2017-2018

BASES

PRESENTACIÓ

Amb l’objec4u de promoure la incorporació de temes de responsabilitat social corpora4va (RSC en endavant) 

en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra, UPF Sostenible, àrea adscrita al Vicerectorat de projectes per al 

compromís social i la igualtat, ha obert un concurs per seleccionar el millor treball de fi de grau sobre temes 

d’RSC. El premi està finançat per la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corpora4va d’ESCI-UPF i 

comporta un ajut de 1.000 euros per al/s estudiant/s  guanyador/s.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

El Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat convoca un premi per a recerques realitzades 

en temà4ques d’RSC elaborades per estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra i centres adscrits 

durant el curs 2017-2018.  

Les temà4ques abordades hauran d’estar relacionades amb la responsabilitat de les empreses - o qualsevol 

4pus d'organitzacions - pel seu impacte en la societat, i poden tractar aspectes com: l’estratègia corpora4va 

d’RSC, el bon govern corpora4u, la comunicació i el diàleg amb els grups d’interès, la ges4ó responsable dels 

recursos humans, la compra (i ges4ó de la cadena de subministrament) responsable, l’acció social, la innovació 

social, la inversió socialment responsable o l’emprenedoria social. Veure Annex 1 per a més informació. El 

treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i u4litzar tant metodologies quan4ta4ves com qualita4ves. 

SEGONA. REQUISITS  

1. Haver presentat un treball fi de grau durant el curs acadèmic 2017-2018 en qualsevol dels graus de la 
UPF.  

2. Ser un treball original qualificat com a mínim amb una nota de 7,5. Només podran presentar-se al premi els 
treballs lliurats en la primera convocatòria.  

3. La llengua emprada en el treball pot ser català, castellà o anglès.  
4. Les persones sol·licitants es comprometen a realitzar una presentació del treball en un acte públic 

organitzat pel Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat en el següent curs acadèmic, 
en el cas que el treball resul4 guanyador.  

5. Les persones sol·licitants accepten que el seu treball quedi dipositat en el Repositori Digital de la Biblioteca 
de la UPF (e-Repositori: hnp://repositori.upf.edu,) i que se’n pugui fer difusió a través de la web de la 
Universitat, en el cas que així ho proposi la comissió avaluadora del premi. 

6. Es poden presentar treballs individuals i col·lec4us. 
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TERCERA. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  

El treball es presentarà per e-mail a l’adreça del Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat 

(vr.rsocial@upf.edu). El treball es lliurarà en format pdf i no haurà de contenir cap referència a l’autoria ni cap 

dada que l’iden4fiqui. El treball s’acompanyarà d’un resum del seu con4ngut (màxim 500 paraules). També 

s’haurà d’adjuntar l’imprès de sol·licitud corresponent (Annex  2 o 3). 

QUARTA. TERMINI  

Aquesta convocatòria romandrà oberta fins el 6 de juliol de 2018.

CINQUENA. DOTACIÓ DEL PREMI  

El premi està dotat en 1.000 euros. La persona o persones guanyadores rebran també un diploma de menció, 

que es lliurarà en un acte públic. El diploma de menció podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes a 

proposta de la comissió avaluadora. A més, la facultat en la que cursi el Grau la persona premiada rebrà el 

suport de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corpora4va d’ESCI-UPF per a la realització d’una 

ac4vitat forma4va, divulga4va o de sensibilització en el camp de la responsabilitat social de les organitzacions. 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA  

La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es comunicarà durant la segona quinzena de juliol 

mitjançant la web de la Universitat i un missatge de correu electrònic als par4cipants. La comissió avaluadora 

4ndrà en compte els següents criteris: 

• Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupat (25 punts) 
• Marc teòric u4litzat (25 punts) 
• Coherència i rigor metodològic (25 punts)  
• Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp (25 punts) 

La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es podran declarar 

deserts.  

La comissió avaluadora estarà formada per:

• La vicerectora de projectes per al compromís social i la igualtat de la UPF o la persona en qui delegui  
• La delegada o delegat del rector per a temes de sostenibilitat o la persona en qui delegui  
• Un membre de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corpora4va d’ESCI-UPF expert en temes 

d’RSC 

La comissió avaluadora es reserva el dret de moure les sol·licituds de candidatures al premi al millor treball de 

fi de grau sobre temes de sostenibilitat en el cas que consideri que la recerca realitzada encaixi més en 

aquesta temà4ca. 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ANNEX 1: TEMÀTIQUES SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Les temà4ques abordades hauran d’estar relacionades amb la responsabilitat de les empreses - o qualsevol 

4pus d'organitzacions - pel seu impacte en la societat, i poden tractar aspectes com: l’estratègia corpora4va 

d’RSC, el bon govern corpora4u, la comunicació i el diàleg amb els grups d’interès, la ges4ó responsable dels 

recursos humans, la compra (i ges4ó de la cadena de subministrament) responsable, l’acció social, la innovació 

social, la inversió socialment responsable o l’emprenedoria social. 

S'encoratja als estudiants a abordar temes originals amb esperit crí4c. A tall d'exemple, algunes temà4ques 

possibles podrien ser les següents:

• Com es pot promoure un comportament è4c dins les empreses o organitzacions? 
• Com contribueixen les diferents inicia4ves internacionals d’RSC actuals (p.ex. Pacte Mundial de 

Nacions Unides) en les polí4ques i actuacions de les organitzacions? 
• Pot ser rendible adoptar una estratègia d’RSC per part de les empreses? 
• Com es poden comunicar les polí4ques i actuacions d’RSC als diferents grups d’interès de les 

organitzacions (p.ex. Memòries de Sostenibilitat o RS)? 
• Com poden adaptar les empreses internacionals les seves polí4ques d’RSC a les par4cularitats dels 

diferents països? 
• Com es pot integrar l’RSC en les cadenes internacionals de producció? 
• Com es pot impulsar l’RSC per part de diferents ins4tucions a nivell local, nacional i internacional? 
• Com poden col·laborar les empreses amb altres actors públics i privats per sa4sfer necessitats socials? 
• Quins beneficis ofereixen les inicia4ves d’economia alterna4va (comerç just, banca è4ca, microcrèdits, 

agricultura ecològica, negocis inclusius, etc.) en comparació amb el comerç tradicional? 
• Etc. 

El treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i u4litzar tant metodologies quan4ta4ves com qualita4ves. 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ANNEX 2 - SOL·LICITUD INDIVIDUAL 

PREMI CÀTEDRA MANGO DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA D’ESCI-UPF 
AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU A LA UPF SOBRE TEMES DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA 2017-2018

Títol del treball: 
Nom i cognoms del tutor o tutora del treball:  

• Cer4fico que el con4ngut del treball és original i que en sóc l’únic/a autor/a 
• Accepto que el meu treball pugui ser dipositat al Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF i que se’n 

pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que ho proposi la comissió avaluadora 
del premi 

• Declaro que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret 
comercial o qualsevol altre, en subscriure aquest document, ni en relació al con4ngut de l’obra, de 
manera que exonero la UPF de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que 
es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada 

• Així mateix, si el treball resulta guanyador, em comprometo a realitzar una presentació del treball en 
un acte públic organitzat pel Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat en el 
següent curs acadèmic 

(signatura)  

A (lloc)................................................................., .............. de …………………………. de 2018 

Imprimeix aquest document un cop hagis emplenat les dades que se’t demanen. Signa’l i escaneja’l per enviar-
lo a vr.rsocial@upf.edu juntament amb el pdf del treball (sense cap dada que perme4 la iden4ficació)i el resum 
del con4ngut. 

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Ges4ó econòmica i contractual", 4tularitat de la 
Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de ges4onar les transaccions contractuals realitzades amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes 
dades podran ser cedides quan es4gui autoritzat per una llei (Agència Estatal d'Administració Tributària, Departament d'Economia i 
Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre 
les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar la relació 
jurídica amb la persona interessada (administracions públiques per a jus4ficacions d'ajuts, en4tats bancàries); i en aquells casos en què 
sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, 
rec4ficació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada 
a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.. 

Cognoms: Nom:

NIF/NIE/Passaport: Grau:

Facultat:

Adreça personal:

Codi postal: Localitat: Província:

Telèfon de contacte: E-mail:
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ANNEX 3 - SOL·LICITUD COL·LECTIVA 

PREMI CÀTEDRA MANGO DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA D’ESCI-UPF 
AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU A LA UPF SOBRE TEMES DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA 2017-2018

Títol del treball: 
Nom i cognoms del tutor o tutora del treball:  

DADES DE QUI PRESENTA LA SOL·LICITUD

Cognoms: Nom:

NIF/NIE/Passaport: Grau:

Facultat:

Adreça personal:

Codi postal: Localitat: Província:

Telèfon de contacte: E-mail:

DADES DE LA RESTA D’AUTOR/ES

Cognoms: Nom:

NIF/NIE/Passaport: Grau:

Facultat:

Cognoms: Nom:

NIF/NIE/Passaport: Grau:

Facultat:

Cognoms: Nom:

NIF/NIE/Passaport: Grau:

Facultat:
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• Cer4fiquem que el con4ngut del treball és original i que en tenim l’única autoria..  
• Acceptem que el nostre treball pugui ser dipositat al Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF i que 

se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que ho proposi la comissió 
avaluadora del premi. 

• Declarem que no vulnerem cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret 
comercial o qualsevol altre, en subscriure aquest document, ni en relació al con4ngut de l’obra, de 
manera que exonerem la UPF de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que 
es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada. 

• Així mateix, si el treball resulta guanyador, ens comprometem  a realitzar una presentació del treball 
en un acte públic organitzat pel Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat  en el 
següent curs acadèmic. 

(signatura de les persones que ostenten l’autoria) 

A (lloc)................................................................., .............. de …………………………. de 2018.

Imprimeix aquest document un cop hagis emplenat les dades que se’t demanen. Signa’l i escaneja’l per enviar-
lo a vr.rsocial@upf.edu juntament amb el pdf del treball (sense cap dada que perme4 la iden4ficació) i el resum 
del con4ngut. 

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Ges4ó econòmica i contractual",  4tularitat de la 
Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de ges4onar les transaccions contractuals realitzades amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes 
dades podran ser cedides quan es4gui autoritzat per una llei (Agència Estatal d'Administració Tributària, Departament d'Economia i 
Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre 
les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar la relació 
jurídica amb la persona interessada (administracions públiques per a jus4ficacions d'ajuts, en4tats bancàries); i en aquells casos en què 
sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, 
rec4ficació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada 
a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.
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