Premi a la millor proposta de Treball Final de Grau
d’Aprenentatge Servei per alumnes de l’ETSEQ
Convocatòria 2015

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI
Primera. Objecte de la convocatòria
L’ETSEQ convoca per primer any el Premi a la millor proposta de Treball Final de Grau (TFG)
d’Aprenentatge Servei (APS) per alumnes de l’ETSEQ que l’any vinent es matricularan de
l’assignatura de TFG. L’objectiu és desenvolupar com a TFG un projecte de millora d’algun
aspecte relacionat amb l’ETSEQ, el Campus Sescelades o algun altre aspecte relacionat amb
la comunitat de la Universitat Rovira i Virgili.
Segona. Requisits dels sol·licitants
- Comprometre’s a matricular-se en l’assignatura de TFG d’algun dels ensenyaments de
l’ETSEQ per al curs acadèmic 2015 – 2016
La proposta de TFG haurà de ser individual i haurà de seguir els requisits de TFG establerts
per l’ETSEQ:
http://www.etseq.urv.es/9etseq/uploads/Normativa%20TFG_ETSEQ_v9_2014_JdC.pdf
Tercera. Presentació de treballs
Documents que cal presentar: Cal presentar la proposta en suport físic electrònic i format
PDF, d’un màxim de 2 pàgines DINA4 (format del text Arial 11 i espaiat 1,5), on consti:
-

títol del treball
antecedents
descripció bàsica
abast del treball
possibles col·laboradors externs.

La proposta s’haurà d’enviar per correu electrònic a etseq.aps@urv.cat
Quarta. Termini
Aquesta convocatòria està oberta fins al 26 de juny de 2015 a les 24 hores.
Cinquena. Dotació econòmica
S'atorga un premi individual de 300 € que es destinaran a l’elaboració del TFG.
Sisena. Difusió i entrega de premis
El treball guanyador es farà públic a la web de l’ETSEQ i, posteriorment en un acte convocat
per l’ETSEQ.
Setena. Criteris de valoració
El jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:

—
—
—
—
—

Que la proposta integri l’aprenentatge acadèmic amb el servei a la comunitat
La viabilitat de la proposta
L’abast de la proposta
L'originalitat en el plantejament del tema
El rigor i el tractament científic

Vuitena. Jurat del premi
Aquesta convocatòria ha de ser resolta per un jurat format per:
— El director de l’ETSEQ, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
— El director del Departament d’Enginyeria Química (DEQ)
— El director del Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM)
— Els coordinadors dels TFG dels ensenyaments de l’ETSEQ
— La responsable APS a l’ETSEQ, que actua com a secretaria del jurat.
Novena. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva, i la resolució
del jurat s’ha de fer pública abans del 31 de juliol de 2015 a través del web de l’ETSEQ i
utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.
El jurat no admetrà les sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes
bases, i redactarà una resolució justificativa de les causes de la no-admissió.
Els premis es poden declarar deserts.
El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guardonat renuncia al premi o no
formalitza la matrícula a l’assignatura de TFG, el premi s’ha d'atorgar al candidat que
correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.
Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat del premi.
Desena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer, si l'estudiant deforma els fets,
oculta dades o falseja la documentació aportada o consignada en la sol·licitud, se li revocarà
aquest premi.
Si es revoca el premi perquè, quan se'n revisi la concessió (d'ofici o a conseqüència d'una
reclamació), s'hi detecta que s'ha comès un error, s'han ocultat dades o s'han falsejat, la
persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament, la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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