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ANNEX III 

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 el seu treball científic a la societat.  

2. Convocatòria 

A aquestes bases i a la convocatòria els és d’aplicació el règim jurídic d’ajudes i 
subvencions, i es regularan també per les normes que regeixen els procediments 
administratius de concurrència competitiva, específicament la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. 

3. Participants 

Poden participar en aquest concurs tots els investigadors i investigadores de l’UJI 
que consten en la relació de grups de recerca de l’UJI i les persones que estiguen 
matriculades en un programa de doctorat o en un màster en el moment de 
realitzar la presentació de sol·licituds.  

4. Sol·licituds i termini de presentació 

4.1. La inscripció es formalitzarà mitjançant instància adreçada al Vicerectorat 
d’Investigació i Doctorat (annex V), acompanyada de la documentació acreditativa 
del compliment dels requisits per a participar-hi. L’arxiu audiovisual amb el 
Research Pitch s’ha d’enviar a través de WeTransfer (https://wetransfer.com/) al 
correu electrònic researchpitches@uji.es. 

4.2. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 13 d’abril de 2018. 

4.3.  Les sol·licituds hauran de presentar-se al Registre General d’aquesta 
Universitat. Així mateix, podran presentar-se en els registres i oficines a què es 
refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

4.4. Si la documentació presentada no reuneix els requisits previstos en aquesta 
convocatòria i de conformitat amb el que disposa l'article l’article 68.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, es requerirà a l'interessat per mitjà de la publicació a 
la pàgina web i enviament d’un correu electrònic perquè esmene les faltes o 
adjunte els documents preceptius en el termini màxim i improrrogable de 10 dies 
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hàbils, amb advertència que, si no ho fera, es considerarà que renuncia a la seua 
petició, prèvia resolució, d'acord amb els termes i efectes prevists en l'article 21 
de la dita Llei. Així mateix es podrà requerir ales persones interessades la millora 
de la informació i documentació presentada si es considera necessari 

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

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

5.2. Les propostes de Research Pitch cal que siguen inèdites i pròpies. 

5.3. Les característiques del Research Pitch són: 

- El Research Pitch és un monòleg d’un únic ponent, qui ha d’estar 
clarament enfocat en tot moment. 

- Cal presentar un enregistrament en vídeo del monòleg, que pot fer-se amb 
qualsevol dispositiu (telèfons mòbils, càmeres, etc.) i pot ser editat amb 
posterioritat. Preferiblement el fons serà pla per a no desviar l’atenció. És 
molt important que hi haja una bona qualitat de vídeo i àudio.  

- El vídeo ha de començar amb una pantalla plana de fons negre on 
apareixerà el títol, nom de l’autor o autora i els logotips de la Universitat 
Jaume I, del Grup Compostel·la d’Universitats durant un període de tres a 
cinc segons. 

- Durada màxima: tres minuts.  

- Material audiovisual: solament es podran utilitzar fins a tres imatges 
estàtiques com a suport visual del Research Pitch. No està permès l’ús 
d’altres elements (fitxers de vídeo o àudio o recorreguts en moviment amb 
la càmera). 

- Llengua dels Research Pitches: totes les presentacions han de fer-se en 
anglès correcte. En cas d’utilitzar una altra llengua europea, cal subtitular-
lo en anglès.  

- El logotip de la Universitat Jaume I, en versió reduïda, ha d’aparèixer 
durant tota la durada el Research Pitch en un racó de la pantalla. Per a 
poder participar en el concurs internacional del Grup Compostel·la, en cas 
de ser seleccionat, el vídeo ha d’incloure també el logotip del Grup 
Compostel·la d’Universitats (GCU) durant la totalitat del Research Pitch. 

Enllaç logotip GCU: 
http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/ResearchPitchesContest.html 

http://www2.usc.es/export9/sites/www2/gcompostela/en/descargas/CGU-logo-
blue.jpg 

Enllaç logotip UJI: http://www.uji.es/institucional/uji/documentacio/identidadvisual/ 
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5.4. L’òrgan resolutori del concurs es reserva el dret d’excloure totes les obres, el 
contingut de les quals siga obscè, violent, sexista, racista o vulnere algun dels 
drets fonamentals recollits per la Constitució, especialment els articles inclosos en 
el títol I: «Dels drets i deures fonamentals», així com les obres que vulneren els 
principis rectors recollits per l’article 3 dels Estatuts de l’UJI. 

5.5. Les persones que es presenten al concurs es responsabilitzen que no hi ha 
drets de 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 la totalitat d’obres presentades 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 podrà fer un ús lucratiu dels drets cedits. 

6. Comissió de valoració 

La comissió de valoració estarà formada per cinc persones: 

- Presidència: el vicerector d’Investigació i Doctorat. 

- Secretaria: el director de l’Oficina de Cooperació en Recerca i 
Desenvolupament Tecnològic 

- Vocalies: el director del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP) de 
l’UJI i dues persones expertes en comunicació, designades pel vicerector 
d’Investigació i Doctorat, pertanyents a la UCC+i del SCP i del 
Departament de Ciències de Comunicació de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials 

El nom dels membres de la comissió de valoració es farà públic al costat del llistat 
provisional d’obres admeses i excloses en la pàgina web del concurs 
http://www.researchpitches.uji.es. 

7. Jurat 

7.1. Les sol·licituds de participació, juntament amb les corresponents valoracions 
realitzades per la comissió avaluadora, seran trameses al jurat del Premis Banco 
Santander al Reconeixement d’Activitats Docents i Investigadores del PDI de 
l’UJI, per a decidir sobre l’adjudicació dels premis. 

7.2. El jurat tindrà la següent composició: 

- Presidència : el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

- Secretària: el vicerector d’Investigació i Doctorat 
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- Vocalies: la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa i el 
director de la divisió «Banco Santander Universidades- Levante». 

8. Criteris de valoració 

8.1. L’òrgan resolutori farà pública el llistat d’obres admeses i excloses i els 
motius, d’acord amb el punt 5 d’aquesta convocatòria, en la pàgina web del 
concurs http://www.researchpitches.uji.es. 

8.2. La comissió escollirà, segons el seu criteri, les millors obres entre totes les 
admeses, d’acord amb els següents criteris: 

- Comprensió. Es puntuarà d’1 a 10. El jurat valorarà que la presentació 
ajude el públic a entendre la recerca seguint una argumentació i guió 
expositiu lògics. També es tindrà en compte la qualitat del guió i l’exposició 
clara de la naturalesa, objectius i rellevància de la recerca, com també la 
qualitat audiovisual del treball. 

- Implicació. Es puntuarà d’1 a 10. Es valorarà l’entusiasme que el 
presentador o presentadora transmet per la seua recerca, i la seua 
capacitat per a captar i mantenir l’atenció del públic: contacte visual i 
seguretat en si mateix. El públic ha de desitjar saber més sobre el tema. 

- Comunicació. Es puntuarà d’1 a 10. El jurat també valorarà que el tema de 
recerca 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 calga. El presentador o 
presentadora ha d’utilitzar el temps de manera adequada i les 
transparències hauran de servir per a donar més rellevància a la 
presentació: cal que siguen clares, llegibles i concises.  

9. Premis 

9.1. 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 corresponent. 

9.2. 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 dels canals gestionats pel Servei de Comunicació i Publicacions de la 
Universitat Jaume I com les xarxes socials i el YouTube de la institució 
acadèmica. 

9.3. Aquest premi podrà quedar desert si l’òrgan resolutori així ho decideix. 
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9.4. Els autors i autores dels Research Pitches que obtinguen premis podran ser, 
així mateix, seleccionats per a representar l’UJI en el II International Research 

Pitches Contest del Grup Compostel·la d’Universitats, que se celebrarà en 2018. 

9.5. Els premis seran lliurats en un acte públic. 

10. Resolució de la convocatòria 

10.1. Els premis els adjudicarà 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 signatura aprovades d’acord amb l’article 9 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

10.2. La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web del concurs 
http://www.researchpitches.uji.es amb indicació dels recursos que es poden 
interposen contra aquesta, així com el termini i òrgan davant el qual s’han 
d’interposar. 

11. Obligacions de les persones premiades 

D’acord amb els resultats del concurs, les persones guardonades han de 
presentar l’acceptació del premi en el Registre General o per qualsevol dels 
mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies 
hàbils, comptadors des de la data de publicació de la resolució del concurs. 
Aquesta acceptació s’ha d’adreçar al Vicerectorat de Recerca i Doctorat de la 
Universitat Jaume I. 

En cas que la persona premiada no realitze el tràmit indicat es considerarà que 
rebutja el premi i quedarà sense concedir. 

12. Règim jurídic 

En tot allò no previst en aquestes presents bases s’estarà al que disposen 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, per defecte, les 
normes de dret privat. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny del 2014),  
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  

 

Francisco López Benet 
Castelló de la Plana, 20 de desembre de 2017 


