
 

 

 

CONTRACTE DE SERVEIS 

 

Anàlisi de l’abordatge de la seguretat als estudis de les 
universitats catalanes 

 
 

Marc de referència 

La majoria de governs han optat per instrumentalitzar la seguretat en base a un poder 

coercitiu basat majoritàriament en el punitivisme i dirigit al control social i el manteniment de 

l’ordre públic. Aquestes estratègies no acaben de gestionar eficaçment els conflictes ni prevenir 

les violències –tant directes com estructurals–. Ans al contrari, sovint limiten llibertats i el lliure 

exercici dels drets humans, arribant a reforçar les vulnerabilitats ja existents o, fins i tot, generar 

noves dinàmiques violentes. És per aquest motiu que la seguretat és actualment una noció molt 

discutida i polemitzada arreu del món.  

Per l’exposat, el replantejament de les polítiques de seguretat són una prioritat en la 

construcció de pau. Des de l’ICIP advoquem per trencar la lògica que més força, més armes, 

més exèrcits i més coerció equival a més seguretat, i posem en valor els esforços que es 

dirigeixen cap a models més pacifistes i amb una visió més integral de la seguretat, com són el 

de seguretat humana i seguretat feminista. Aquests paradigmes, centrats en transcendir 

l’amenaça per la violència física i englobar també les dimensions del desenvolupament 

sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental), proposen que l’objecte sigui el benestar de les 

persones i comunitats directament afectades per les violències, i que es treballi des de les 

causes dels conflictes i des de les inseguretats dels col·lectius per tal de transformar-les.  

Per aquest motiu, i tenint en compte que la creació, gestió i transmissió del coneixement 

són tasques pròpies de les facultats universitàries, aquestes esdevenen un espai indispensable 

en la construcció d’imaginaris que sostenen l’actual model de seguretat, on l’Estat és el 

proveïdor i principal objecte de seguretat. Les universitats tenen un paper clau en la formació 

de futurs professionals que, de manera més directa o indirecta, treballaran en l’àmbit de la 

seguretat. Alhora, tenen un grau de responsabilitat en el foment de pensament crític i de 

pràctiques innovadores i els estudis que s’hi desenvolupen han de canalitzar aquests reptes 

socials que esdevenen.  

En el marc de la línia d’actuació Alternatives de Seguretat, l’ICIP vol promoure una 

reflexió crítica sobre la manera en que es concep i es treballa avui en dia la seguretat als centres 

de formació. Concretament considerem rellevant l’anàlisi d’aquells plans d’estudi de Grau i 

postgrau que actualment treballen el desplegament de la seguretat a les seves assignatures i 

pràctiques professionals.  



 

 

Objecte de contractació 

Servei d’anàlisi de l’abordatge de la seguretat als estudis de les universitats catalanes d’arreu 

del territori, el qual ha d’incloure:  

- Disseny desenvolupat de la proposta d’anàlisi. 

- Execució de la investigació. 

- Redacció de document, amb resultats, conclusions i breu pla d’incidència (propostes de 

reorientació estratègica dirigides a diferents actors). 

- Participació en diferents espais de reflexió que puguin resultar de la investigació. 

 

Objectiu genèric 

- Analitzar quina és la noció de seguretat predominant, tant teòrica com pràctica, en els 

plans d’estudi universitaris de Catalunya (Grau, màster i postgrau).  

 

Objectius específics 

- Revisió de plans d’estudi universitaris i selecció d’aquells que treballin, en major mesura, 

els conceptes i pràctiques de la seguretat.   

- Conèixer en quin grau els plans d’estudi seleccionats introdueixen i desenvolupen una 

perspectiva crítica o de seguretat humana a l’hora d’abordar els diferents tipus de 

violències. 

- Examinar les diferències en l’abordatge de la seguretat des de les diferents àrees de 

coneixement. 

- Explorar fortaleses i debilitats dels plans d’estudi, traçant un full de ruta per potenciar-

les i reorientar-les, respectivament.  

- Contribuir a la reflexió crítica, constructiva i compartida en espais d’incidència. 

 

Elements tècnics 

- L’encàrrec consistirà en l’execució de la investigació i l’elaboració de dos documents 

resultants, d’entre 30 i 40 pàgines: 

o Un de caràcter intern, que inclogui la totalitat de matriu de dades recopilades 

sobre l’objecte d’estudi. 

o Un amb vocació d’esdevenir públic.  Si compleix els requisits formals i materials 

per publicar-se dins de la col·lecció d’informes de l’ICIP, es valorarà la seva 

edició i difusió per a un públic genèric. 



 

 

- Els productes s’entregaran en català. 

- La coordinació, seguiment i supervisió del procés correspondrà a l'ICIP, per garantir que 

els continguts s'ajustin als objectius descrits anteriorment.   

- L’ICIP es reserva el dret de demanar millores o modificacions a l’obra. 

- L’ICIP es reserva el dret de publicar, total o parcialment, el document resultant i serà el 

titular de qualsevol dret d’autor que se’n derivi, en exclusiva, en totes les llengües i 

d’abast mundial. 

 

Dates de lliurament  

Els documents finals s’hauran de lliurar en màxim 10 mesos des de la formalització del contracte 

(previsió d’inici del període d’execució: setembre 2022)  

 

Els espais de presentació i reflexió que es puguin generar com a resultat de la investigació, 

s’organitzaran en els mesos posteriors de la data màxima de lliurament prevista al cronograma.  

 

Pressupost 

El pressupost màxim per a la realització del servei és de 12.000 euros (sense IVA). 

 

Lliurament de propostes 

 

L’ICIP acceptarà propostes fins el 10 de juliol de 2022, inclòs. 

La proposta haurà d’incloure: 

- Breu esborrany de la proposta del servei d’anàlisi (màxim 3 pàgines), on consti:  

 

o Què s’analitzarà 

 Objecte d’estudi (llistat de la selecció dels estudis de Grau, postgrau i 

màster i dels elements dels seus plans d’estudi: assignatures obligatòries 

i optatives, especialitats, modalitats, mòduls, pràctiques, recursos 

addicionals del professorat, etc) 

 Variables d’estudi (indicadors quantitatius i qualitatius sobre els 

continguts i didàctica) 

 

o Com s’analitzarà 

 Metodologia  

 Cronograma  



 

 

 Pressupost detallat (amb les dades fiscals de la persona o entitat que 

realitza la proposta, i el detall d’impostos -IVA, IRPF/IRNR o altres- que 

s’hagin d’aplicar). 

 

- CV i resum de l’experiència de la persona, equip o organització que presenta la 

proposta. 

 

La proposta s’ha d’enviar a l’atenció de Sandra Martínez, al correu electrònic 

smartinez@icip.cat, especificant a l’assumpte “Anàlisi plans d’estudi”.  

 

Criteris de valoració 

 Conceptualització en consonància amb les línies estratègiques de l’ICIP: 20% 

 Metodologia proposada (triangulació metodològica, amb caràcter participatiu de la 

comunitat educativa en la investigació, diversitat i amplitud de la mostra dels estudis a 

analitzar): 20%  

 Perspectiva transformadora de la proposta i caràcter innovador i divulgatiu dels resultats 

esperats: 20% 

 Experiència teòrica i pràctica demostrada sobre el contingut i el format del servei: 20% 

 Adequació pressupostària i viabilitat temporal: 20% 

 

Adjudicació  

 

La proposta que assoleixi una millor valoració serà l’adjudicatària del contracte, sense perjudici 

que l’ICIP pugui deixar la contractació deserta, si cap de les ofertes presentades assoleix els 

barems mínims exigits. 

 

Finalitzat el període de presentació de propostes, es comunicarà l’adjudicació a la persona 

física o jurídica adjudicatària en un termini màxim de tres setmanes. 
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Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de gestió i tramitació dels expedients de 

contractació.  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Institut Català Internacional per la Pau  

FINALITAT: Gestió economicofinancera  

LEGITIMACIÓ: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (RGPD: 6.1.e).  

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic, i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa corresponent a cada impost 

aplicable en cada moment. També es poden cedir dades de caràcter personal a les persones que sol·licitin accedir-hi en aplicació 

del principi de transparència i accés a la informació pública previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.  

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 

tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit a l’Institut Català Internacional per la Pau, Tapineria 10, 3a planta, 08002 

Barcelona o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits.gencat.  

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats de gestió 

i tramitació dels expedients de contractació es pot accedir a la pàgina web de l’ICIP. 


