La Creu Roja, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, adopta les bases del
Concurs de Recerca interuniversitari el qual té com a propòsit incentivar la recerca
i la investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible. Es pretén guardonar i
reconèixer públicament l’alumnat que, mitjançant el seu Treball de Fi de Màster
(TFM), ha contribuït de manera destacada a promoure el desenvolupament
sostenible, mitjançant l’abordatge i l’estudi de temàtiques connexes des d’un
enfocament basat en la transformació social.

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona:

BASES QUE REGULEN EL CONCURS DE RECERCA INTERUNIVERSITARI DE TREBALLS DE FI
DE MÀSTER QUE CONTRIBUEIXIN A PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

1. OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte establir la regulació del concurs de recerca interuniversitari el
qual pretén incentivar la recerca i la investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible en el
marc del projecte d’Educació per la Justícia Global “Aliances públic-privades per l’assoliment de
l’Agenda 2030” impulsat per la Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
2. PERSONES DESTINATÀRIES
Poden presentar candidatures els i les estudiants de Màsters oficials i Màsters de títol propi que
presentin el seu Treball de Fi de Màster aquest curs 2018-2019 i que compleixin l’establert a
l’apartat 4 de les presents bases reguladores.
3. PREMI
S’atorgarà un premi al treball guanyador segons el grau de compliment dels criteris de valoració
mencionats a la base 10.
El premi al treball guanyador consisteix en la publicació de la recerca i en la invitació a la persona
autora a presentar la seva investigació en el marc d’una ponència a la Jornada “Aliances públicprivades per l’assoliment de l’Agenda 2030” que es desenvoluparà al primer semestre del 2020.
Es realitzarà un reconeixement i una comunicació pública de l’obtenció del premi i es rebrà un
diploma acreditatiu.
Tanmateix, més enllà del premi al treball guanyador, un o més treballs presentats al concurs podran
rebre mencions especials per la seva aportació significativa en el camp del desenvolupament
sostenible.
4. REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
4.1.- Es poden presentar al concurs aquells Treballs de Fi de Màster que compleixen els requisits
establerts de manera específica per cada Universitat on es presenten i que hagin estat presentats
durant el curs acadèmic 2018-2019. No s’admetran Treballs de Fi de Màster corresponents a cursos
acadèmics anteriors.
4.2.- La temàtica del Treball de Fi de Màster que es presenti al concurs ha d’estar vinculada als
Objectius de Desenvolupament Sostenible. La investigació ha d’anar encaminada a contribuir a
promoure el desenvolupament sostenible des d’un enfocament orientat a la transformació social.
4.3.- Aquesta vinculació haurà de ser demostrada seguint l’establert a les bases 7 i 10 de les
presents bases reguladores.
4.4.- Es podran presentar treballs elaborats en català, castellà i anglès.
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4.5.- Els treballs presentats poder ser elaborats de manera individual o col·lectiva.
4.6.- Els autors i les autores dels treballs que optin a aquest concurs seran responsables de l’origen
de l’obra com a creació pròpia.
5. INCOMPATIBILITATS
Només s’admetrà una sol·licitud per Treball de Fi de Màster presentat, independentment del
nombre de persones que l’hagin realitzat .
Els treballs han de ser originals i inèdits, i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres
concursos en el moment de presentació a aquest premi.
6. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les sol·licituds seran presentades de manera telemàtica mitjançant l’enviament de la
documentació requerida especificada a la base 7 al correu electrònic ods@creuroja.org durant el
període de presentació de sol·licituds indicat a la base 8.
7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
7.1.- Les candidatures presentades s’han d’acompanyar amb la següent documentació:
a) Formulari de presentació degudament omplert i signat, segons el model normalitzat que estarà
disponible a la web www.imatgessensedrets.com, el mateix dia de l’obertura de la
convocatòria, sense perjudici que el model normalitzat pugui ser publicat i facilitat mitjançant
altres canals de comunicació prèviament pactats amb les respectives Universitats implicades i
sota petició expressa al correu electrònic: ods@creuroja.org. En aquest formulari s’haurà de
defensar breument la vinculació de la investigació elaborada amb l’objecte de la convocatòria,
segons l’establert a la base 1 i 4.
b) El Treball de Fi de Màster en format PDF .
8. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 de juliol al 16 de setembre de 2019 (ambdós
inclosos).
9. JURAT
9.1.- El Jurat estarà format per:
-

Dues persones membres de la Creu Roja.

-

Una persona representant de cada una de les Universitats implicades.

-

Una persona representant de l’Ajuntament de Barcelona.
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Una persona tècnica de la Creu Roja exercirà les funcions de secretariat de l’òrgan i coordinarà els
treballs del jurat. Aquesta persona no tindrà dret a vot.
Tot això sense prejudici de la participació final al jurat d’altres experts independents en l’àmbit del
desenvolupament sostenible designades per la Creu Roja.
9.2.- La composició concreta del jurat es farà pública el mateix dia de l’obertura del termini de
presentació de sol·licituds a la pàgina web: www.imatgessensedrets.com sense perjudici de la
publicitat que es pugui dur a terme mitjançant altres canals de comunicació prèviament pactats
amb les respectives Universitats implicades.
10. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per escollir el Treball de Fi de Màster guanyador el jurat tindrà en compte els següents criteris de
valoració:
-

L’adequació del contingut del Treball de Fi de Màster a l’objecte de la convocatòria:
promoure el desenvolupament sostenible mitjançant l’abordatge i l’estudi de
temàtiques connexes des d’un enfocament orientat a la transformació social (30
punts). Per valorar aquest aspecte, es tindrà en compte també la informació
continguda a l’apartat corresponent del Formulari de presentació de sol·licituds, on es
defensarà breument la vinculació de la investigació elaborada amb l’objecte de la
convocatòria tal i com es detalla a la base 7.

-

La qualitat de l’estudi desenvolupat i de les conclusions presentades (20 punts).

-

El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (20 punts).

-

La creativitat i originalitat de la recerca en quant a la temàtica i el plantejament (10
punts).

-

Complexitat de la temàtica abordada (10 punts).

-

Referències documentals (10 punts).

11. ASSESSORIA I TUTORIES A L’ALUMNAT
El departament de Cooperació Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari de la
Creu Roja es posa a disposició de l’alumnat interessat en participar al concurs, per oferir-los un
servei d’assessorament i tutoria en relació a la vinculació específica del seu Treball de Final de
Màster amb l’objecte de la present convocatòria.
Aquest servei d’assessorament gratuït es desenvoluparà a petició mitjançant una sol·licitud a
l’adreça electrònica: ods@creuroja.org.
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12. VEREDICTE I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS
El jurat disposa des de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de les
candidatures, fins el 18 de novembre de 2019 per emetre el veredicte final.
La resolució del premi es comunicarà l’endemà de la resolució del jurat de manera directa a la
persona guanyadora i a la pàgina web www.imatgessensedrets.com, sense perjudici d’altres canals
de comunicació i publicitat que s’acordin amb les respectives Universitats implicades.
13. LLIURAMENT DELS PREMIS
L’acte de lliurament del premi i de les mencions si s’escau, es portarà a terme al darrer trimestre del
2019 en un acte públic i obert a la ciutat de Barcelona, en el dia, lloc i hora que s’indiqui a la pàgina
web www.imatgessensedrets.com.
14. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les persones guanyadores i les que rebin mencions autoritzen a la Creu Roja a fer difusió gratuïta del
seu treball i permeten i faciliten la publicació del mateix segons s’especifica a la base 3. Aquesta
autorització es concretarà per escrit.
En tots els termes no previstos en aquestes bases, s’aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
15. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals de les persones que
presentin candidatura al concurs seran tractades amb la finalitat exclusiva de gestionar i tramitar la
present convocatòria d’acord els principis de seguretat i confidencialitat. Pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com els continguts en el Capítol III del Reglament (UE)
2016/679) a l’adreça: Cruz Roja Española (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avda. Reina
Victoria 26-28, 28003 Madrid o, mitjançant correu electrònic, a l’adreça dpo@cruzroja.es.
La participació al concurs comporta la plena acceptació de les presents bases.

Barcelona, maig de 2019

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona:

ods@creuroja.org

ALIANCES PÚBLIC-PRIVADES PER
L’ASSOLIMENT DE L’AGENDA 2030
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