PREMIS A LA RECERCA
CATEDRA BARCELONA – UPF DE POLITICA
ECONOMICA LOCAL

SEGONA EDICIÓ – 2019
BASES DE LA CONVOCATORIA

1. INTRODUCCIÓ
La Càtedra Barcelona de Política Economia Local (en endavant, “la Càtedra”),
creada per l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, ha estat
constituïda com un instrument al servei de l’objectiu central de Barcelona Activa
d’impulsar l'activitat econòmica de la ciutat, potenciant l'empoderament de la
ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de
desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l'economia plural. Igualment,
respon a l’interès de l’Ajuntament de Barcelona de promoure la ciència i la recerca
com a motors de la innovació i el desenvolupament econòmic.

Per extensió, la Càtedra contribuirà a millorar les polítiques econòmiques dels ens
locals en general i dels metropolitans i catalans en particular. Així mateix, la
definició d’àmbits específics d’interès per a les polítiques públiques permetrà
enriquir també la recerca en el marc de la UPF i del conjunt del sistema
universitari.
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D’aquesta manera, la Càtedra té com a objectiu principal el foment de la docència,
la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de Política Econòmica Local i la
seva transferència cap a les polítiques públiques.
En particular, s’assumeixen els objectius següents:
•
•
•

Promoure la recerca aplicada en matèria de política econòmica local i esdevenir
un referent per a l’àmbit acadèmic en la matèria.
Donar cobertura teòrica i instrumental a les polítiques econòmiques locals i les
persones que hi participen professionalment.
Apropar a la societat barcelonina metropolitana els reptes i els debats
relacionats amb el present i el futur del desenvolupament econòmic local.

Com a part d’aquesta missió, la Càtedra Barcelona de Política Econòmica Local
resol impulsar un premi anual a treballs de recerca per a estudiants de doctorat en
els àmbits d’especialització que tenen a veure amb els continguts de la Càtedra.
Per a la convocatòria de l’any 2019, la Càtedra llança una convocatòria per a
l’atorgament de 2 premis de recerca per a persones investigadores que es trobin
registrades a programes de doctorat.
2. ÀREES TEMÀTIQUES DEL PREMIS
El concepte de Política Econòmica Local que serveix de referència per a la Càtedra
i, per tant, per a l’abast temàtic dels treballs de recerca que puguin optar als
premis, cobreix els següents aspectes de les polítiques públiques locals:
a. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió econòmica,
financera i fiscal dels ens locals i els seus mecanismes de redistribució.
b. Les polítiques orientades a generar un entorn adequat per a l’activitat
econòmica: ordenances, planejament urbanístic, infraestructures, mobilitat
i serveis en general.
c. Les estratègies i programes de polítiques de promoció econòmica i de
suport a sectors estratègics de la metròpoli barcelonina.
d. Les estratègies i programes de millora de les condicions laborals i de
polítiques de foment de l’ocupació i els treballs.
e. La territorialització de les polítiques econòmiques i la co-producció amb la
ciutadania.
f. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió de les àrees
finalistes dels ens locals: educació, cultura, esports, medi ambient, serveis
socials, salut, habitatge, participació, relacions internacionals, etc.
g. Els mecanismes de concertació econòmica i social locals i de cooperació
intermunicipal i supramunicipal.
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4. REQUISITS
1. Els premis s’atorgaran a recerques publicades en format paper o digital o
acceptades per a la publicació en forma d’article científic durant els anys
2017, 2018 o 2019 (abans de la data de tancament de la convocatòria).
2. Les persones candidates han d'estar matriculades (en el moment de la
presentació del formulari de sol·licitud) en un programa de doctorat d’una
Universitat de Catalunya o en qualsevol programa de doctorat
d’universitats espanyoles o estrangeres.
3. Per la convocatòria 2019, els i les doctors/es que han defensat amb èxit la
seva tesis doctoral desprès del 30 de Juny 2018 poden optar a un dels tres
premis
4. Els treballs de recerca en equip són acceptats. En aquest cas, una persona
haurà de ser designada per part de l'equip, per a l’enviament de
notificacions a nom del grup.
5. Una mateixa persona, de manera individual o com a membre d'un equip, no
podrà presentar més d'una candidatura.
6. Els treballs hauran de incloure evidencia empírica i propostes innovadores i
podran incloure un marc comparat
7. Qualsevol candidatura que no encaixi en l’àmbit temàtic descrit als punts 2 i
3 d’aquestes bases serà desestimada i no serà avaluada.
5. FORMAT I ESTIL
Les persones candidates han d'enviar l’article complet, de màxim orientatiu
6.000/8.000 paraules (incloses les notes a peu de pàgina i excloent gràfics, taules,
bibliografia i annexos) en format Word, Times New Roman 12, espai interlineat d’
1,5.
El treball pot incloure taules, gràfics i imatges originals, així com cites i bibliografia
degudament referenciades.
L'article ha de seguir un índex de continguts habituals en els articles científics,
orientativament:
1. Abstract
2. Introducció (justificació de la recerca, fonamentació teòrica i metodologia);
3. Objectius d'investigació i definició d'hipòtesis;
4. Resultats obtinguts;
5. Conclusions;
6. Aplicabilitat pràctica i / o contribució empírica;
7. Bibliografia
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6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
La data límit de presentació dels treballs es el dia 15 de octubre a les 17,00
hores.
Els articles candidats es poden presentar, en català, castellà o anglès per correu
electrònic, a info.catedrapel@upf.edu, adjuntant els següents documents:
•
•

•
•

Formulari de sol·licitud disponible en la pagina web de la Càtedra
CV acadèmic del /la autor/a principal (i coautores) amb una breu explicació
dels antecedents acadèmics (treballs de recerca, publicacions i
conferències) (max 3 fulles tot inclòs)
Comprovant de inscripció a algun programa de doctorat
Document d'identitat escanejat.

7. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ
Els treballs seran avaluats per un jurat format per 3 persones escollides entre els
membres del Consell Assessor a proposta de la Comissió Mixta de la Càtedra
Els criteris de avaluació son el següents:

1. Qualitat i coherència científica de l'assaig (50%): el treball és coherent,
clar i té un bon marc teòric i una metodologia justificada.

2. Aplicabilitat dels resultats (30%): el treball té un objectiu evident
d’impactar en un nivell pràctic en les polítiques econòmiques locals i és
aplicable a qualsevol realitat concreta territorial / sectorial, en
particular a l’àmbit metropolità de Barcelona.
3. Noves perspectives de coneixement (20%): el treball aborda noves
perspectives d'anàlisi i solució dels reptes proposats.

La resolució del premi es publicarà abans del final de any 2019 a la web de la
Càtedra i es notificarà de forma electrònica a els/les guanyadors/es del premis.

Les persones premiades seran convidades a presentar els seus treballs en un acte
públic específic organitzat per la Càtedra. La Càtedra es reserva el dret, compartit
amb les persones premiades, a utilitzar i difondre els assajos, en qualsevol forma i
per qualsevol mitjà, sense cap limitació.
7. IMPORT
Per la convocatòria de l’any 2019, es destina un total de 5,000 euro a aquests
premis. Els premis estan dotats amb 2.500 euro cadascun.
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L' import dels premis és brut i es descomptaran els corresponent impostos
aplicables segons la condició del / la sol·licitant
Els treballs guanyadors seran publicat en la pagina web de la Càtedra i seran
presentats públicament en un acte que la Càtedra organitzarà el marc de seves
activitats.

Abans de la publicació podran ser suggerits alguns canvis menors que podran ser
debatudes amb els autors.

5

