
                                                                        

 

ANNEX I. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
“RESEARCH PITCHES” 

 
1. Finalitat del concurs 
 

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la formació en tècniques de comunicació de la 

ciència dels investigadors i investigadores d’aquesta universitat i premiar fins a tres 

investigadors o investigadores que hagen destacat per la seua capacitat d’acostar la seua 

investigació a la societat. 

 

2. Convocatòria 
 

A aquestes bases i a la convocatòria és d’aplicació el règim jurídic d’ajudes i 

subvencions, i es regulen també per les normes que regeixen els procediments 

administratius de concurrència competitiva, específicament la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre. 

 

3. Persones participants 
 

Poden participar en aquest concurs tots els investigadors i investigadores de l’UJI que 

consten en la relació de Grups d’Investigació de l’UJI i les persones que estiguen 

matriculades en un programa de doctorat o en un màster, en el moment d’efectuar 

l’acceptació en la convocatòria.  

 

4. Sol·licituds i termini de presentació 

 

4.1. L’inscripció s’ha de formalitzar mitjançant instància acompanyada d’una unitat de 

memòria USB només amb l’arxiu de la gravació del “Research Pitch”. L’instància 

estarà adreçada al Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilinguisme.  

 

4.2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació 

d’aquesta convocatòria i finalitzarà a les 23:59 hores del dia 15 de juny de 2016. 

 

En tot cas, les sol·licituds es poden presentar en els registres i oficines referits a l’article 

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

 

5. Nombre màxim d’obres presentades a concurs i requisits 
 

5.1. Pot presentar-se un màxim d’una proposta de Research Pitch per persona.  

 

5.2. Les propostes de Research Pitch han de ser inèdites i pròpies. 



                                                                        

 

 

5.3. Les característiques del Research Pitch han de ser: 

 

- El Research Pitch és un monòleg i pot tindre només un ponent. 

- Cal presentar una gravació en vídeo del monòleg que pot fer-se fent servir 

qualsevol aparell (telèfons mòbils, càmeres, etc.) i pot ser editat després. 

- Duració màxima: tres minuts.  

- Material audiovisual: només es poden fer server fins a tres transparències 

electròniques estàtiques com a suport visual del Research Pitch. L’ús d’altres 

elements (fitxers de vídeo o àudio) o d’objectes físics, no és permès.  

- Llengua dels Research Pitches: totes les presentacions han de fer-se en 

anglès correcte. En cas de fer servir una altra llengua europea, és necessària 

la subtitulació en anglès.  

- El logo de la Universitat Jaume I s’ha d’incloure en les gravacions 

seleccionades per a poder participar en el concurs. Això es pot fer reproduint 

una versió reduïda del logo en un racó de la pantalla o d’una altra manera.  

 

 Enllaç al logo de l’UJI: 
http://www.uji.es/institucional/uji/documentacio/identidadvisual/ 
 

5.4. L’òrgan resolutori del concurs es reserva el dret a excloure totes aquelles obres el 

contingut de les quals siga obscè, violent, sexista, racista o vulnere algun dels drets 

fonamentals recollits en la Constitució, en especial els articles inclosos en el títol I: 

«Dels drets i deures fonamentals», així com aquelles obres que vulneren els principis 

rectors que es recullen en l’article 3 dels Estatuts de l’UJI. 

 

5.5. Les persones que es presenten al concurs es responsabilitzen del fet que no hi ha 

drets a tercers per l’ús de materials, ni cap reclamació per drets d’imatge de les persones 

que hi apareixen i eximeixen l’organització de qualsevol tipus de responsabilitat. 

 

5.6. Els investigadors i investigadores autors de les obres guardonades, una vegada 

resolt el concurs, conservaran tots els drets de propietat intel·lectual previstos en la Llei 

1/1996, de propietat intel·lectual. No obstant això, la Universitat Jaume I tindrà sobre 

les obres guardonades els drets no exclusius de comunicació pública, reproducció i 

distribució, amb la finalitat de difondre la seua promoció del concurs i de promocionar 

els treballs guardonats. En tot cas, l’UJI no pot fer un ús lucratiu dels drets cedits. 

 

6. Composició de la comissió 
 

La comissió de valoració estarà formada per cinc persones: 

 

 Presidència: la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilinguisme 

http://www.uji.es/institucional/uji/documentacio/identidadvisual/


                                                                        

 

 Secretaria: el director de l’Oficina de Cooperació en Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic 

 Vocals: 

- el director de l’Escola de Doctorat i dues persones expertes en 

comunicació i divulgació científica nomenades pel Rector 

- el director de la divisió «Banco Santander Universidades-Levante» o 

persona en qui delegue 

 

 

El nom dels membres de la comissió de valoració es farà públic juntament amb la llista 

provisional d’obres admeses i excloses en la pàgina web del concurs 

http://www.researchpitches.uji.es. 

. 

7. Premi i procediment de valoració de les obres presentades 
 

7.1. L’òrgan resolutori farà pública la llista d’obres admeses i excloses i el seu motiu, 

d’acord amb el punt 5 d’aquesta convocatòria, a la pàgina web del concurs 

http://www.researchpitches.uji.es. 

 

7.2. Totes les obres presentades opten a un d’aquests premis: 

 

Primer premi: 1.500 euros. 

 

Segon premi: 1.000 euros. 

 

Tercer premi: 500 euros. 

 

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que pertoque. 

 

7.3. Els guanyadors i guanyadores han de presentar els seus Research Pitches en directe 

durant l’assemblea anual del Grup Compostel·la d’Universitats el dia 19 de setembre a 

la Universitat Jaume I. El jurat pot considerar la possibilitat de seleccionar altres 

Research Pitches per a ser presentades el mateix dia.  
 

Els Research Pitches seleccionats estaran accessibles a través de la pàgina web de la 

Universitat Jaume I i del Videoblog Ciència UJI TV. També es difondran a través de les 

xarxes socials de la Universitat Jaume I i es publicaran a YouTube. 

 

7.4. Aquest premi pot quedar desert si l’òrgan resolutori així ho decideix. 

 

7.5. La comissió ha de triar, segons el seu criteri, les millors obres entre totes les 

presentades d’acord amb els següents criteris: 

http://www.researchpitches.uji.es/
http://www.researchpitches.uji.es/


                                                                        

 

 

1. Comprensió. Es puntuarà d’1 a 10. El Jurat valorarà que la presentació ajude el 

public a entendre la investigació seguint una argumentació lògica. També es 

tindrà en compte l’exposició clara de la naturalesa, objectius I rellevància de la 

investigació.  

2. Implicació.  Es puntuarà d’1 a 10. Es valorarà l’entusiasme que el presentador o 

presentadora transmeta per la seua investigació, i la seua capacitat per a captar i 

mantindre l’atenció del públic: contacte visual i seguretat en si mateix. El públic 

ha de desitjar saber més sobre el tema. 

3. Comunicació. Es puntuarà d’1 a 10. El jurat també valorarà que el tema 

d’investigació i la seua rellevància es comuniquen mitjançant el discurs apropiat 

per a un públic no especialista, evitant l’argot científic i explicant clarament la 

terminologia i els procediments específics quan siga necessari. El presentador o 

presentadora ha d’utilitzar el temps de manera adequada i les transparències han 

de servir per a donar més rellevància a la presentació: han de ser clares, llegibles 

i concises.  

 

7.6. Els autors i autores dels Research Pitches que obtinguen premis podran ser, a més, 

seleccionades per a representar a l’UJI en el I International Research Pitches Contest del 

Grup Compostel·la d’Universitats, que es celebrarà a l’any 2017. 

 

8. Resolució de la convocatòria 
 

Els premis els adjudica el rector de la Universitat Jaume I mitjançant una resolució, 

tenint en compte l’informe emès per la comissió de valoració, sense perjudici de les 

delegacions de firma aprovades d’acord amb l’article 16 de la Llei 30/92, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 

La resolució ha d’assenyalar, com a mínim, el nom de les persones beneficiàries i el 

premi concedit. 

 

9. Publicació de la resolució de la convocatòria 
 

La resolució de la convocatòria s’ha de publicar a la pàgina web del concurs 

http://www.researchpitches.uji.es i s’hi ha d’indicar els recursos que es poden interposar 

contra aquella i el termini i l’òrgan davant els quals s’han d’interposar. 

 

10. Obligacions de les persones premiades 
 

D’acord amb els resultats del concurs, les persones guardonades han de presentar 

l’acceptació del premi al Registre General o per qualsevol dels mitjans previstos en 

l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

http://www.researchpitches.uji.es/


                                                                        

 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 

dies hàbils des de la data de publicació de la resolució del concurs. Aquesta acceptació 

s’ha de dirigir al vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de la 

Universitat Jaume I. 

 

En el cas que la persona premiada no realitze el tràmit indicat es considera que rebutja 

el premi i aquest queda sense concedir. 

 

11. Lliurament dels premis 
 

Els premis s’entregaran després que les persones guardonades hagen aportat 

l’acceptació del premi. 

 

12. Règim jurídic 
 

En tot el no previst en les presents bases s’actuarà segons el que es disposa en els 

preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret públic i, si no n’hi havia, les 

normes de dret privat. 

 


