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1 ANTECEDENTS 
 

Des  del  Patronat  creiem  que  la  participació  en  activitats  al  voltant  del  compromís 

social,  la  cooperació  o  l’associacionisme  aporten  un  gran  valor  als  estudiants  de  la 

Politècnica.  Per  això,  pretenem  incentivar,  impulsar  i  reconèixer  la  importància  de 

participar en aquestes activitats en  l’entorn de  la Politècnica  i especialment entre el 

seu alumnat.  

 

L’anàlisi  duta  a  terme  pel  Patronat  Politècnica  sobre  la  participació  en  accions  de 

voluntariat  de  la  Unitat  de  Compromís  Social  de  la  UdG  ha  permès  detectar  que 

l’Escola  Politècnica  Superior  de  la  UdG  se  situa  entre  els  centres  amb  menor 

participació del seu  alumnat en aquesta mena d’activitats. 

 

Per  afavorir  aquesta  vessant  de  voluntariat  entre  els  estudiants  de  la  Politècnica,  a 

partir  del  2018  el  Patronat  convocarà  anualment  els  Premis  al  Compromís  i  a  la 

Participació (PCP) sempre que hi hagin empreses col∙laboradores. En aquesta primera 

edició,  l’empresa Marlex abandera  la  iniciativa amb el compromís d’oferir durant un 

mínim  de  3  anys,  3  premis  al  Compromís  i  a  la  Participació    Aquests  premis  volen 

reconèixer  i  premiar  l’alumnat  de  la  Politècnica  que,  tot  i  haver  de  fer  front  a  uns 

estudis que  requereixen un grau de dedicació  important; decideixi participar o dur a 

terme,  de  manera  complementària  activitats  a  l’entorn  del  compromís  i  de  la 

participació que, de ben segur, en  farà millors persones  i millors professionals en un 

futur .Esperem que d’altres empreses del sector s’hi puguin sumar i consolidar aquests 

Premis.  
 

 
2 OBJECTIU 

 
Des  del  Patronat  a  través  de  les  empreses  compromeses  amb  els  Premis,  es  vol 

reconèixer als estudiants de la Politècnica que tinguin vocació de formar part d’accions 

entorn el voluntariat, el compromís social i la pertinença a associacions universitàries. 

Tot  plegat,  sense  perdre mai  de  vista  que  estem  parlant  d’estudiants  que,  alhora, 

hauran de fer front a la seva progressió acadèmica amb les millors garanties possibles.  

 

3 RECONEIXEMENT 
 

El Patronat Politècnica gràcies a l’empresa Marlex, convocarà durant el 2018 un màxim 

de  3  premis  amb  una  dotació  de  fins  a  1.666  euros  bruts  cadascun  destinats  al 

pagament de la matrícula del curs 2018/2019 a l’alumnat de la Politècnica d’acord amb 

els objectius detallats a l’apartat anterior. 

La quantia del premi estarà subjecte a les retencions fiscals pertinents. 

   



4 CANDIDATURES I CRITERIS D’ATORGAMENT 
 

Podran optar als Premis al Compromís Social  i a  la Participació aquelles persones que 

fossin estudiants de la Politècnica durant el curs 2017‐18 i que durant el curs 2018‐19 

hagin matriculat un mínim de 40 crèdits en algun dels estudis de la Politècnica.  

Els criteris d’atorgament seran: 

‐ Realització  d’activitats  dutes  a  terme  com  a  voluntari  en  la  Unitat  de 

Compromís Social de la UdG. 

‐ Realització d’activitats dins alguna de les associacions afins a la Politècnica.  

‐ Expedient acadèmic de l’alumne en el moment de fer la sol∙licitud.    

Es consideraran activitats susceptibles de participar en els Premis al Compromís  i a  la 

Participació  aquelles  que  no  hagin  estat  guardonades  en  edicions  anteriors  dels 

mateixos  premis,  que  s’haguessin  realitzat  essent  estudiant  de  la  Politècnica  i  que 

s’haguessin  iniciat com a màxim 24 mesos abans de  la data de  finalització d’aquesta 

convocatòria de premis 

En  cas  que  el  nombre  de  candidatures  superi  el  nombre  de  premis  convocats,  el 

Patronat  prioritzarà  les  candidatures  d’acord  amb  el  grau  d’assoliment  dels  criteris 

d’atorgament abans esmentats.  

El Patronat podrà declarar desert algun dels premis convocats.  

 

5 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

Els  candidats  hauran  de  presentar  a  la  Secretaria  del  Patronat  la  documentació 

següent: 

1. Imprès de sol∙licitud degudament complimentat. 
2. Fotocòpia del document nacional d’identitat, per totes dues cares. 

3. En cas d’haver realitzat activitat a través de la Unitat de Compromís Social de la 

UdG, certificat o certificats de la Unitat de Compromís Social de la UdG deixant 

constància  de  les  activitats  realitzades,  incloent  com  a  mínim  per  a  cada 

activitat: descripció de l’activitat, durada i dates de realització. 

4. En cas de col∙laboració amb associacions afins a la Politècnica, carta o cartes de 

recomanació en relació a alguna de les activitats dutes a terme en l’associació. 

Aquestes  cartes hauran de detallar obligatòriament  com  a mínim per  a  cada 

activitat:  descripció  de  l’activitat,  durada  i  dates  de  realització.  Les  cartes 

hauran de ser signades per un professor de  la Politènica o bé per  l’associació 

amb la qual s’hagi col∙laborat. 

5. Expedient acadèmic a través del quadre resum de crèdits amb  la nota mitjana 

en el moment de la sol∙licitud.   



6 SOL∙LICITUD 
  

El període de sol∙licitud s’obrirà el 15/9/2018 i es tancarà el 30/10/2018. 

 

7 RESOLUCIÓ 
 

El  Jurat  estarà  constituït  pels  membres  del  Consell  Executiu  del  Patronat  i  podrà 

comptar  amb  l’assessorament  de  tècnics  especialitzats  en  aquest  àmbit  per  tal  de 

valorar les candidatures presentades. Les decisions del Jurat seran inapel∙lables. 

 

8 TERMINI i ENTREGA 
 

Un cop resolta la convocatòria corresponent i dins l’any natural de la convocatòria, els 

premis es faran efectius mitjançant transferència bancària a un compte bancari indicat 

per la persona destinatària.  

 

9 OBLIGACIONS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 

El Patronat Politècnica podrà fer difusió a través dels seus canals de comunicació (web, 

xarxes socials, etc.) dels noms de  les persones premiades  i dels projectes en els quals 

hagin participat en relació al premi concedit. Així mateix, també podrà demanar a  les 

persones premiades que participin en algun acte futur que pugui organitzar el Patronat 

o la Politècnica i on sigui interessant comptar amb la seva presència.  

En  compliment  del  el  Reglament  europeu  de  protecció  de  dades  (RGPD),  les  dades 

personals de  les persones participants en els “Premis al Compromís  i a  la Participació 

2018” s’incorporaran al fitxer “Participants PCP 2018” del Patronat Politècnica, amb la 

finalitat de gestionar la tramesa d’informació sobre aquests premis,  legitimada amb el 

consentiment a través de  la  instància de candidatura. Tret d’obligació  legal,  les dades 

de les persones participants no se cediran a tercers sense el seu consentiment explícit. 

Les persones participants en  la “Premis al Compromís  i a  la Participació 2018”  tenen 

dret a accedir a  les seves dades, rectificar‐les  i suprimir‐les, així com a  la  limitació del 

tractament  i  a  la  portabilitat.  Poden  exercir  aquest  dret  adreçant‐se  a:  Patronat  de 

l’Escola Politènica Superior de la Universitat de Girona, C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 ‐ 

17003 Girona ‐ A/e: patronat@eps.udg.edu. 

 

10 INFORMACIÓ 
 

Podeu obtenir més  informació  sobre els Premis al Compromís  i a  la Participació del 

Patronat Politècnica al web del Patronat http://eps.udg.edu/patronat. Podeu contactar 

amb nosaltres al telèfon 972418409 o per correu electrònic a patronat@eps.udg.edu. 


