
1. Objecte de la convocatòria:
La beca es basarà en el treball autònom d’un 
projecte de recerca que estigui vinculat amb 
la reflexió, el disseny i l’impuls d’estratègies 
urbanes/metropolitanes des de qualsevol dels 
seus vessants (social, econòmic, urbanístic, 
mobilitat, mediambiental...), amb especial 
interès pel cas de Barcelona o dels municipis 
que conformen la metròpoli, amb una visió 
supramunicipal. 
Aquest projecte es desenvoluparà entre l’1 de 
setembre del 2018 i el 30 de setembre del 2019 
i culminarà en un document que serà presentat 
públicament.
Les propostes de recerca hauran de ser 
individuals, originals i inèdites. 

2. Quantia: 
La beca té una dotació de 7.000 euros bruts.
El jurat podrà declarar desert el premi, així com 
la possibilitat de repartir la beca entre dues 
candidatures, si així es considera convenient.
L’import de la beca es farà efectiu en tres 
parts, la primera de les quals serà abonada 
immediatament després de resoldre’s la 
convocatòria.
En tractar-se d’una renda no exempta de 
l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, es practicarà la retenció 
corresponent. 

3. Destinataris: 
Per poder optar a la beca, cal estar matriculat 
en estudis de postgrau (màster o doctorat) en un 
programa oficial universitari.
No hi podran participar els membres del jurat, 
dels òrgans de govern i de l’oficina tècnica del 
PEMB, així com els seus familiars de primer i 
segon grau.

4. Procediment:
Per presentar candidatura caldrà omplir el 
formulari online. Igualment, els sol·licitants 
hauran d’enviar per via telemàtica a l’adreça 
becasantacana@pemb.cat la documentació 
següent:
•	 CV de la persona sol·licitant
•	 Fotocòpia del full de matrícula a la universitat
•	 Carta de recomanació d’un professor/a 

universitari (enviada pel mateix professor)
La data límit d’admissió de propostes serà el 
dijous 31 de maig de 2018, a les 23.59h. 

5. Jurat: 
El jurat serà designat per la Comissió Executiva 
del PEMB i estarà composat per cinc persones:
•	 Dues persones amb vinculació, present o 

passada, amb el PEMB
•	 Dues persones amb vinculació acadèmica 

en alguna de les universitats de la regió de 
Barcelona

•	 El coordinador/a general del PEMB, que 
actuarà com a secretari/a

6. Avaluació:
El jurat tindrà en compte els aspectes següents:
•	 Alineació amb la temàtica de la convocatòria
•	 Relació amb reptes i necessitats de 

Barcelona (entesa com a metròpoli)
•	 Coherència, rigor metodològic i viabilitat de 

la recerca
•	 Innovació, noves perspectives de 

coneixement i originalitat en el plantejament
•	 Resultats, conclusions, avenç aportat en el 

camp de la recerca
Eventualment, el jurat podrà demanar reunir-
se amb les persones que hagin presentat 
candidatures per avaluar amb major profunditat 
les propostes.

7. Resolució de la convocatòria: 
El jurat resoldrà la convocatòria durant la 
primera quinzena de juliol del 2018. La resolució 
es publicarà dins d’aquest termini a la pàgina 
web del PEMB.
La decisió serà comunicada personalment a la/
les persona/es guanyadora/es. 
Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

8. Comitè de seguiment: 
Amb l’objectiu de col·laborar amb la persona 
premiada, especialment pel que fa a la qualitat i 
coherència científica del treball, el jurat crearà 
una comissió de seguiment, formada per dues 
de les persones membres del jurat, essent una 
d’elles el coordinador/a general del PEMB.
Aquesta es reunirà un mínim de dos cops 
amb el candidat durant el període d’execució 
de la recerca. Les decisions d’aquest comitè 
seran vinculants de cara a l’autorització dels 
pagaments dels imports restants.

9. Presentació del treball:
El treball podrà ser presentat en català, castellà 
o anglès. En qualsevol cas haurà d’incloure un 
abstract d’un màxim de 300 paraules i un recull 
de paraules clau en tots tres idiomes.
L’extensió aproximada del text serà d’entre 
40.000 i 50.000 caràcters (sense espais). El treball 
pot incloure taules, gràfics i imatges originals, 
així com cites i bibliografia degudament 
referenciades.
Així mateix, el treball haurà de comptar amb 
un apartat de conclusions i/o propostes en què 
es recullin orientacions per al planejament 
estratègic metropolità de Barcelona.
La persona beneficiaria realitzarà una 
presentació pública dels resultats del treball, en 
una data i lloc a convenir amb l’organització.

10. Propietat intel·lectual i drets d’imatge: 
La persona beneficiària de la beca cedeix gratuïtament 
al PEMB els drets de reproducció de l’obra, amb 
independència del suport, per un període de 10 anys. 
L’atorgament de la beca implica que la persona 
beneficiària autoritza el PEMB a donar publicitat 
del seu nom, així com a publicar la seva imatge en 
fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de lliurament, 
en la presentació pública o en altres moments). Les 
imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà 
de comunicació habitual o xarxes socials.

11. Finalització anticipada de la beca:
El PEMB podrà resoldre finalitzar anticipadament la 
beca, amb la pèrdua consegüent dels drets econòmics 
vinculats, en els casos següents, un cop escoltada la 
comissió de seguiment i la persona beneficiària:
•	 Trencament del compromís de lliurament del 

treball, dels documents intermedis o de la 
presentació pública dels resultats

•	 Detecció de plagi o altres pràctiques contràries 
als bons usos acadèmics

•	 Falsejament de les dades de sol·licitud de la 
convocatòria

12. Calendari:
5 d’abril: aprovació de les bases per a la Beca Francesc 
Santacana pel Consell Rector del PEMB
26 d’abril: inici difusió de les bases per a la Beca
7 de maig: obertura del període d’enviament de 
sol·licituds
31 de maig: data límit per rebre les sol·licituds
16 de juliol: data límit per la resolució del jurat
1 de setembre: inici de la investigació de la persona 
becada
30 de setembre 2019: data límit per entregar la 
investigació
Octubre 2019: acte públic per a presentar la 
investigació

L’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona convoca la primera edició de la “Beca 
Francesc Santacana”, en memòria de qui fou el seu primer coordinador general, amb l’objectiu 
d’afavorir la recerca i difusió de temes relacionats amb les estratègies urbanes i metropolitanes 
en el segle XXI, en especial a l’àmbit metropolità de Barcelona.
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