
 

 
 
 

BASES DELS PREMIS FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARO 
 

I EDICIÓ (2015-2016) 
 
 
Primera. Objecte  
Els premis Ateneu Pere Mascaró, estan destinats a incentivar l’activitat 
universitària de recerca, divulgació i difusió, en torn a: l'economia social; 
l'economia solidària; les pràctiques econòmiques d'inclusió social; experiències 
innovadores sobre economia globalment integrada en el medi ambient; 
l’economia de proximitat i el foment dels productes locals; la interrelació de 
pràctiques econòmiques de mercat social o qualsevol iniciativa econòmica 
orientada al bé comú, la cohesió social i al respecte ecològic de l'entorn. L'àmbit 
dels treballs ha de correspondre al territori de les Illes Balears. Els premis es 
convocaran oficialment en el mes de setembre i s'anunciaran en els mitjans 
oficials de la UIB i a la web de l'Ateneu Pere Mascaró. La seva dotació serà de 
500 € pel treball fi de grau guanyador. Les quantitats seran revisables i es 
determinaran en cada convocatòria. 
 
Segona. Requisits dels candidats  
Podran optar als premis els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de 
l’UIB que elaborin  Treballs de Fi de Grau (TFG) inèdits i que es refereixin als 
temes definits en la base primera. Els tutors que dirigeixen els treballs dels 
estudiants, podran orientar i aconsellar sobre els hipotètics objectes del treball. 
L'Ateneu Pere Mascaró i l'Associació Mercat Social de les Illes Balears brindaran 
la seva col·laboració al professorat i a l'alumnat de la UIB, per oferir la màxima 
informació possible que els hi sigui sol·licitada.     
 
Tercera. Lliurament i requisits dels treballs  
Els treballs de fi de grau que optin a l’excel·lència i que, per tant, passin per 
tribunal TFG i que tractin dels temes indicats a la base primera, seran els que 
optaran als “Premis Fundació Ateneu Pere Mascaró”. Correspon a la Facultat 
lliurar els treballs a la seu de l'Ateneu, situada al carrer General Riera 3. 2º A de 
Palma, en el termini que estableixi cada convocatòria. Es demanarà als alumnes 
el seu consentiment per participar en la convocatòria dels premis Ateneu Pere 
Mascaró. 
 
Quarta.  Formalització de les sol·licituds  
Tots els treballs que optin a tribunal de TFG seran candidats a aquest premi. 
Juntament amb aquestes dades, els candidats han de lliurar una declaració 
jurada de què es tracta d’un treball inèdit i que no ha estat enviat per a la seva 
publicació a cap mitjà nacional i estranger.  



 
Cinquena. Admissió de les sol·licituds 
Només s’admetran els treballs que compleixin amb les condicions descrites en 
aquestes bases. En cas de no complir-se alguna d’aquestes condicions, el jurat 
dels premis retornarà els treballs als autors.  
 
Sisena.  Composició del jurat  
El Jurat estarà presidit pel president del Ateneu Pere Mascaró o la persona en 
qui delegui i estarà composat per dos col·laboradors de l'Ateneu amb titulació 
superior corresponents als àmbits de les matèries dels premis, un professor de 
l’equip deganal escollit per la Facultat de Economia i Empresa, i dos membres 
de reconegut prestigi en temes econòmics, socials, laborals o ecològics, elegits 
per la Comissió Mixta UIB-Ateneu. El president resol els eventuals empats.  
Actuarà de secretari amb veu i sense vot, el secretari de la Fundació Ateneu 
Pere Mascaró, o la persona en qui delegui. 
 
Setena. Selecció de treballs   
El Jurat, per decisió majoritària, seleccionarà d’entre els treballs presentats un 
màxim de tres, atenent els criteris següents: estructura expositiva, metodologia 
científica, resultats obtinguts, esforç realitzat, grau d’interès per a les Illes 
Balears, redacció i estil. Els treballs seran publicats a la pàgina web de l'Ateneu  
 
D’entre aquests treballs, el Jurat decidirà a quin d’ells s’atorga el Premi de grau. 
A banda de rebre la dotació econòmica prevista en cada convocatòria, els 
treballs premiats podran ser editats i publicats per l'Ateneu. 
 
Vuitena. Lliurament dels premis 
El lliurament dels premis s’efectuarà en un acte públic realitzat a la Facultat de 
Economia i Empresa de l’UIB, que serà convocat amb aquest objecte.  
 
Novena. Retorn dels treballs no premiats 
Els treballs no premiats seran retornats al autors que ho sol·licitin.  
 
Desena. Cessió d'ús dels drets d'autor  
La participació en la convocatòria dels premis Ateneu Pere Mascaró, suposa 
l’acceptació de les seves bases i, en el cas dels treballs seleccionats, la cessió 
d'ús dels drets d’autor. En conseqüència, els treballs que siguin seleccionats pel 
Jurat podran ser reproduïts per l'Ateneu Pere Mascaró i podran ser utilitzats en 
altres publicacions sense que sigui  necessària l’autorització dels autors.  
 
Onzena. Incompliment d’obligacions  
L’incompliment d’alguna de les obligacions establertes en aquestes bases o a 
cada convocatòria i, particularment, la vulneració del caràcter inèdit dels treballs 
presentats, donarà lloc a la seva exclusió i retirada de la dotació econòmica que 
pogués correspondre o reintegrament de la mateixa en cas que s’hagués fet 
efectiva.  
 


