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Resolució del Rector, de data 18 de desembre, per la qual es convoca la quinzena edició del 
Premi de Recerca per a la Pau 

La Universitat de Barcelona convoca la quinzena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a 
treballs de recerca d'estudiants de batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'educació per a la pau 
en tates les modalitats del batxillerat i d'enfortir la cultura de pau des de la recerca. 

Per tot aixo, i en virtut de les competéncies que ens atribueix la legislació vigent, 

RESOLC: 

Primer.- Convocar concurs per a l'adjudicació de premis que reconeguin els millors treballs de 
recerca de batxillerat en els termes que s'esmenten a les Bases del Premi i a la part expositiva 
d'aquesta resolució. 

Segon.- Aprovar les Bases d'aquesta convocatoria, que figuren com a Annex. 

Tercer. Destinar a aquesta convocatoria l'import total de 1.000 € per als premis, que anira a carrec 
de la Fundació Solidaritat UB. 

Quart.- Publicar aquesta resolució i les bases que s'adjunten a la web de la Fundació Solidaritat 
UB (http://www.solidaritat.ub.edu/). 

Barcelona, 1 

Joan Elias i 
Rector 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, d'acord amb l'establert en l'article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs es podra interposar en el termini de dos 
mesas, a comptar des de l'endema de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, segons el 
que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 

No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endema de la recepció de la 
notificació d'aquesta resolució, davant el mateix organ que l'ha dictada. En aquest cas no es podra 
interposar el recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o 
presumpte del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb allo que disposen els articles 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Annex 
Bases de la convocatoria 

1 ª. Objecte de la convocatoria.

L'objecte de la convocatoria consisteix en l'atorgament de premis a treballs de recerca elaborats 
per estudiants de batxillerat de centres d'ensenyament de Catalunya que tractin alguna qüestió 
relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que 
possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament huma ple de tates 
les persones i l'eradicació de qualsevol mena de violencia (guerra, injustícia, vulneració de drets 
humans, alienacions, etc.). 

Algunes de les tematiques vinculades a la cultura de pau són la solidaritat internacional, el 
desenvolupament huma, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes, la 
interculturalitat, etc. 

2ª. Participants. 

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2019-2020 als 
centres d'ensenyament de Catalunya. 

Els treballs poden ser individuals o col· lectius. El format i l'extensió són lliures. 

3ª. lmports i financament de la convocatoria.

A aquesta convocatoria es destinara l'import de 1.000 € per al premi, que anira a carrec de la 
Fundació Solidaritat UB. 

4ª. Presentació de treballs.

Les candidatures han de presentar-se dins d'un sobre tancat en qué consti la referencia «XV 
Premi de Recerca per a la Pau». La identitat (el nom o la imatge) deis autors del treball no ha de 
ser visible ni en el sobre ni  en les copies de cap deis materials que integren el treball, a excepció 
deis supósits en qué aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo. 

El sobre ha de contenir: 
• Una copia impresa i una copia electrónica (USB, CD o DVD) del treball.
• En paper i signada, la fitxa A, amb les dades d'identificació de les persones i del

centre d'ensenyament que presenten el treball.
• Dins de l'USB, el CD o el DVD, la fitxa B (PDF), amb el resum del treball.

Tates dues fitxes estan disponibles a l'espai web http://www.solidaritat.ub.edu/premi pau/, 1 es 
imprescindible omplir-les i presentar-les per participar al Premi. La recepció de la documentació es 
confirmara mitjanc;ant un correu electrónic a les adreces proporcionades a la fitxa A. 

Opcionalment, la copia electrónica del treball, així com la fitxa B, en lloc d'entregar-les en un USB, 
CD o DVD, es poden enviar per correu electrónic a recercapau@ub.edu. En aquest cas, la copia 
electrónica del treball ha de ser un únic document PDF (més documents d'annexos, si s'escau); i 
caldra esperar un correu que en confirmi la recepció, en un termini maxim de 72 hores. 

No s'acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida. 
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5ª. Període de presentació de treballs. 

La documentació s'ha de presentar a la Fundació Solidaritat UB, que es troba al Campus UB de 
Sants (carrer Melcior de Palau, 140, de Barcelona), a partir del 13 de gener de 2020 i fins al 27 de 
marc; de 2020. Pot lliurar-se a !'oficina de la Fundació (planta 2), en horari de 1 O a 17 hores, o bé 
al punt d'informació del Campus, de 8 a 21 hores. També pot enviar-se per correu postal (amb 
data de 27 de marc; de 2020 o anterior). 

6ª. Avaluació i selecció. 

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de 
Barcelona. Aquest jurat sera nomenat pel director de la Fundació Solidaritat UB. 

7ª. Criteris d'avaluació. 

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents: 
• La vinculació i la coherencia del treball amb la cultura de pau.
• El raonament crític i el rigor metodológic en el desenvolupament de la recerca.
• La integració de les dimensions local i global en el tractament de la tematica.
• L'originalitat.
• La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8ª. Resolució. 

La resolució d'aquesta convocatoria correspon al director de la Fundació Solidaritat UB, per 
delegació del Rector, previ dictamen del Jurat. 

9ª. Premis. 

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona té una dotació de 1.000 €, que es 
reparteixen de forma igualitaria entre l'estudiant responsable de l'autoria del treball premiat i el seu 
centre d'ensenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement. 

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d'accéssits o de mencions especials, sense 
dotació económica. 

El Consell Comarcal del Garraf atorga un premi especial al millar treball de recerca del Garraf, 
segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en un lot de productes de comen;: just per a 
l'estudiant. 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millar treball de 
recerca procedent d'aquest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una 
aportació de 300 € per a l'estudiant premiaUda (en cas d'un treball col·lectiu, sera una aportació de 
300 € per a cada estudiant, fins a un maxim de 900 €), segons el conveni específic de 
col·laboració signat entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Solidaritat UB. 

Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisió del qual és inapel·lable. 

10ª. Concessió del premi. 

El veredicte del jurat es dona a conéixer a les persones participants durant la primera quinzena de 
maig i es publica, després de l'acte de lliurament, a l'espai web de la Fundació Solidaritat UB 
( solidaritat. ub.edu). 
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