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CONVOCATÒRIA PER FORMAR UN EQUIP URV PER PARTICIPAR  AL 

“V CONCURSO INTERAMERICANO DE DERECHO AL DESARROLLO  

SOSTENIBLE”  

L’Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) obre la 

present convocatòria per seleccionar a 3 estudiants de Dret per formar part de l’equip  que 

representarà la URV al “V Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo  

Sostenible” .  

1) ENTITAT QUE CONVOCA   

L’ AAEDAT, creada el 2009,   és un una entitat sense ànim de lucre conformada per alumnes i 

exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona.  Un dels principals objectius estatutaris d’aquesta 

associació  és contribuir a la divulgació i difusió dels objectius del Centre d’Estudis de Dret 

Ambiental, així com crear espais de debat i reflexió oberts al conjunt de la comunitat 

universitària.  

2) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En el marc dels objectius citats, l’AAEDAT es proposa formar un equip d’estudiants per 

participar  a la cinquena edició del “Concurso Ineteramericano de Derecho al Desarrollo 

Sostenible” , organitzada per la Universidad de los Andes (Colòmbia),  la Tulane 

University (EEUU)  i la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil) .  L’activitat es desenvoluparà 

entre setembre de 2014 i abril de 2015 .  

El Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible és una prestigiosa 

competició jurídica (en anglès coneguda com “moot court”), consistent en una simulació de 

la Cort Interamericana de Drets Humans . Any rere any estudiants de Dret d’arreu del món,  

en representació de les seves respectives universitats, són cridats a desenvolupar una 

discussió jurídica, en el format que estableixen les regles de funcionament de la Cort 

Interamericana de Drets Humans,  entorn un cas hipotètic  en el qual es planteja un conflicte 
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entre un Estat i un poble o grup de ciutadans.  La particularitat d'aquesta competició és que 

el cas sobre el qual es discuteix en cada edició pretén reflectir la tensió existent entre el 

desenvolupament econòmic dels Estats i la protecció  del dret al medi ambient  sa, així 

com altres drets socials lligats a aquest últim.  

La competició consta de  dues fases:  

a) Fase  escrita (setembre 2014-febrer 2015)  

A la primera fase,  els equips han de redactar i presentar un memorial escrit  exposant les 

al·legacions en defensa d’una de les parts del conflicte.  

b) Fase oral ( març/abril, dates a determinar)  

A la fase oral,  que tindrà lloc a Rio de Janeiro, durant 4 dies , els equips hauran d'enfrontar-

se entre ells en diversos plets simulats  davant un tribunal composat per acadèmics especia-

litzats en el Sistema Interamericà de Drets Humans. En cada plet s'enfrontaran dos equips i 

cadascun d'ells haurà d'exercir el rol d'una de les parts del confl icte , havent d'exposar les 

corresponents al·legacions jurídiques en la seva defensa. Els jutges tenen la funció d'inter-

rogar als participants al fil de les seves exposicions, plantejant-los qüestions, tant teòriques 

com a pràctiques, sobre les seves argumentacions, a fi d'avaluar els seus coneixements so-

bre el cas, el Sistema Interamericà de Drets Humans i sobre Dret Internacional Públic, en 

general. 

Els idiomes oficials de la competició són l’espanyol, l’anglès i el portuguès . Els 

participants es poden expressar en qualsevol d’aquestes llengües, tenint a la seva disposició 

servei de traducció simultània .  

Per obtenir més informació sobre la competició, es pot consultar el lloc web de la passada 

edició: http://direitorio.fgv.br/mootcourtcompetition2014 

3) COMPOSICIÓ DE L’EQUIP 

L’equip de la URV  estarà format per 3 estudiants  matriculats en algun programa de Dret 

(grau o màster ) de la URV , durant el curs 2014-2015 .  

L’equip estarà tutoritzat per un estudiant de doctorat del Centre d’Estudis de Dret Ambiental 

de Tarragona. 
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4) DEDICACIÓ   

Les persones seleccionades s’hauran de comprometre a participar a la competició fins a 

la culminació de la ronda oral . D’acord amb el reglament de la competició, un cop inscrits, 

els equips no poden canviar els seus membres.  

Aquesta activitat exigeix dedicació continuada  des de mitjans de setembre fins a la 

culminació de la ronda oral (finals de març o abril aproximadament). Tant l’elaboració de la 

part escrita com la preparació de la part oral exigeixen un ritme de treball individual i grupal  

constant. L’equip es reunirà  com a mínim un cop a la setmana . La dinàmica de treball 

s’acordarà entre el tutor i els estudiants seleccionats  un cop s’hagi format l’equip.   

5) OBJETIUS FORMATIUS DE L’ACTIVITAT 

- Aprofundir  en la naturalesa, dinàmica i característiques dels conflictes ambientals 

internacionals. 

- Aprofundir en els coneixements sobre el sistema interamericà  de drets humans . 

- Treballar habilitats  com l’oratòria, la claredat expositiva, el raonament jurídic o el treball en 

equip, totes elles indispensables per al jurista, tant en l’exercici de l’advocacia com en l’àmbit 

acadèmic i docent, com ara,  

- Promoure la internacionalització dels estudiants  de la URV i fomentar l’ intercanvi de 

coneixements i perspectives amb estudiants de Dret d’universitats estrangeres. 

6) REQUISITS INDISPENSABLES 

- Estar matriculat en algun programa de Dret (llicenciatura, grau o màster)  de la Universitat 

Rovira i Virgili durant el curs acadèmic 2014-2015.  

7) MÈRITS 

-Tenir un bon expedient acadèmic.  

- Haver impartit les assignatures de Dret Internacional Públic, Dret Constitucional, drets 

humans o alguna assignatura de Dret Ambiental. 

-  Haver participat en alguna activitat similar o mostrar una trajectòria acadèmica d’implicació 

en diferents activitats extracurriculars.  
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- Tenir coneixements sobre el sistema interamericà de drets humans.  

- Es valoraran les següents qualitats: responsabilitat; compromís; bona oratòria; capacitat per 

treballar en equip; lideratge; capacitat de síntesi; nivell elevat d’expressió escrita;  interès per 

la matèria; i bon nivell de comprensió escrita d’anglès.    

8) OBSERVACIONS 

- En principi, la participació al “Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible” 

és una activitat  extracurricular . No obstant això, en funció de la situació curricular de cada 

estudiant, s’intentarà trobar una fórmula per obtenir-ne  un rendiment acadèmic , en termes 

de reconeixement de crèdits.    

- Les despeses associades al desplaçament a Rio de Janeiro,  on se celebrarà la ronda oral 

de la competició, estaran total o quasi totalment finançades a través de diversos ajuts públics.  

9) DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR 

Per entrar en el procés de selecció heu d’enviar a l’adreça de correu electrònic, 

isabel.vilaseca@urv.cat , els següents documents :  

- Expedient acadèmic ( es pot presentar una còpia de l’expedient electrònic)  

- Carta de motivació (2 planes màxim) 

La data límit  per presentar la sol·licitud és el 22 de juny de 2014 . Un cop rebuda i avaluada 

la vostra candidatura, si s’escau ens posarem en contacte amb vosaltres per concertar una 

entrevista. 

Per a més informació, adreceu-vos a la Isabel Vilaseca Boixareu, a través de l’adreça de 

correu electrònic indicada o al despatx 19bis del Departament de Dret Públic de la Facultat de 

Ciències Jurídiques de la URV (segona planta).  

  

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


