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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven la creació del Centre de 
Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP); el Pla estratègic; 
el Reglament, i un Contracte Programa triennal amb un finançament màxim de 
50.000 €/any en funció dels objectius assolits. Aquest finançament s’haurà de 
destinar, bàsicament, a recursos humans, en especial a personal investigador 
en formació

PART I

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CREACIÓ DEL CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA 
INDUSTRIAL I ECONOMIA PÚBLICA

1. Justificació de la conveniència de creació del centre de recerca en economia industrial i 
economia Pública (creiP)

Els primers i més destacats antecedents que justifiquen i impulsen l’establiment del Centre de Recerca 
en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) són les nombroses interfícies generades espontània-
ment al llarg d’aquests darrers anys entre les activitats de recerca desenvolupades pels grups promotors. Els 
antecedents concrets de col·laboració entre els investigadors dels grups integrats a l’estructura són nom-
brosos, i han donat lloc a diferents resultats de recerca. Així, el Centre de Recerca en Economia Pública 
i Organització Industrial sorgeix com una unió dels grups d’investigació que en l’actualitat configuren el 
Departament d’Economia. En concret, la iniciativa d’engegar el Centre correspon als membres del Grup 
de Recerca en Organització i Decisió Econòmica (GRODE), del Grup Quantitative, Urban and Regional 
Economics (QURE), del Grup de Recerca en Indústria i Territori (GRIT), del Grup de Recerca en Anàlisi Eco-
nòmica i Salut (GRAES) i del Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica (GRAE). Tots aquests grups posseeixen 
una àmplia experiència en el camp de la recerca i de la transferència de coneixements, tal com s’exposarà 
en aquest document, i quatre han estat reconeguts amb la distinció de grups de qualitat per part de la Ge-
neralitat de Catalunya.

A més, la proposta de creació del CREIP queda plenament avalada per l’oferta formativa del màster 
en Organització Industrial i Economia Pública, que aixopluga tot l’equip humà que presenta la proposta 
de creació del Centre i que dóna cabuda a tota l’activitat de recerca desenvolupada en el Departament 
d’Economia.

El CREIP es vertebra en dues temàtiques de l’anàlisi econòmica que han mostrat la seva rellevància en 
els darrers temps. Amb relació a la primera temàtica, l’economia pública, analitza les decisions preses en 
l’àmbit del sector públic tant des d’una perspectiva positiva, és a dir, dels efectes derivats de les interven-
cions públiques a l’economia, com des d’una perspectiva normativa, és a dir, dels instruments i actuacions 
que s’han d’implementar per aconseguir uns objectius establerts a priori. Amb relació a la segona temàtica, 
l’organització industrial, estudia les interaccions dels agents productius en els mercats, i posa èmfasi en les 
implicacions econòmiques que tenen les decisions que es desencadenen en l’àmbit privat de l’economia.

Si anem a un terreny més concret, ambdues temàtiques de l’anàlisi econòmica ens permeten l’estudi 
de tres temàtiques concretes dins l’àmbit definit per la intersecció de l’economia pública i l’organització 
industrial: l’anàlisi de les organitzacions i institucions econòmiques, l’economia regional i l’economia del 
medi ambient, temes als quals el Centre destinarà la principal activitat.

Amb relació a l’anàlisi de les organitzacions i institucions econòmiques, les ràpides transformacions de 
les relacions de joc en el si de les economies modernes fan necessària una anàlisi a fons dels agents i de 
l’entorn dels mercats en els quals es prenen les decisions econòmiques, en tant que són aquestes decisions 
les que en última instància tenen conseqüències directes sobre la qualitat de vida dels individus. Exemples 
concrets d’objecte d’estudi en aquest àmbit són el mercat de treball, les institucions sanitàries o les institu-
cions de la Unió Europea.

Amb relació a l’economia regional, l’anàlisi dels mecanismes que suposen una millora de les condici-
ons econòmiques i productives del territori resulta d’una significació especial per tal de garantir el creixe-
ment i el nivell de benestar de les economies territorials.

Amb relació a l’economia del medi ambient, la necessitat urgent de trobar els mecanismes capaços de 
frenar el procés de canvi climàtic i de mitigar els efectes negatius de l’activitat econòmica en el medi justi-
fiquen que sigui una àrea de gran rellevància a escala econòmica, política i social.

La creació del Centre de Recerca que es proposa permetrà:

especialitzar investigadors de  – diferents grups de recerca del Departament d’Economia en temes de 
recerca més transversals i concrets, per aconseguir una massa crítica d’investigadors suficient, que 
permeti l’accés a projectes d’investigació i de transferència a escala nacional i internacional;
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convertir-se en un centre de referència internacional en els camps de competència del CREIP; –

millorar la visibilitat de la producció científica i acadèmica tant dins de la URV com en l’entorn  –
universitari català, estatal i internacional, per tal d’aconseguir més recursos interns i externs;

definir unes línies específiques d’investigació pròpies prou àmplies perquè tots els seus membres  –
puguin estar vinculats a alguna d’aquestes línies;

promoure la col·laboració amb altres centres de recerca internacionals dedicats a temàtiques afins  –
i que, alhora, permetin consolidar projectes d’investigació interdisciplinària;

planificar i promoure l’adquisició d’infraestructures cientificotècniques necessàries per dur a terme  –
els objectius de recerca esmentats;

aconseguir una estructura de recerca estable que permeti la contractació de personal d’investigació  –
de qualitat, tant doctorands com postdoctorands, a partir de criteris d’excel·lència;

constituir-se com un interlocutor vàlid dins de la URV en temes de política científica i de gestió de  –
la recerca;

donar publicitat de les activitats de recerca i de transferència desenvolupades pel Centre; –

fomentar la connexió de les activitats del Centre amb el teixit productiu i institucional més imme- –
diat.

2. antecedents i activitats que avalen la creació del creiP

Els primers i més destacats antecedents que justifiquen i impulsen l’establiment del CREIP són les nom-
broses interfícies generades espontàniament al llarg d’aquests darrers anys en el marc de les activitats de 
recerca desenvolupades pels grups promotors. Els antecedents concrets de col·laboració entre investigadors 
dels diferents grups integrats a l’estructura són nombrosos i han donat lloc a diferents resultats de recerca. 
A continuació, detallarem les col·laboracions més importants:

Els membres dels grups de recerca GRIT, GRODE, QURE, GRAES i GRAE imparteixen la docència  –
del màster oficial en Organització Industrial i Economia Pública amb un perfil clarament interna-
cional (amb estudiants procedents de països com Rússia, Argentina, Colòmbia, Costa Rica, Nicara-
gua, Espanya) i una producció de tesis doctorals creixent (tres tesis el curs 2009-2010).

http://gandalf.fcee.urv.es/departaments/economia/web/catala/master/masters/mastor-
gind/apartats/presentacio

Membres del GRODE, del GRIT i del QURE col·laboren en un projecte d’investigació (SEJ2007- –
67891).

L’any 2008, membres del GRODE i del QURE van organitzar conjuntament la XXIII edició de la  –
conferència Jornadas de Economía Industrial, una conferència de reconegut prestigi nacional i 
internacional. La temàtica d’aquestes jornades s’emmarca dins de l’economia industrial.

L’any 2008, membres del GRIT i del QURE han organitzat conjuntament el Workshop on The Pro- –
cess of Innovation: Skills, Firms, and Locational. 

Els grups del QURE i GRODE han promogut conjuntament l’adquisició d’equipament científic (Pla  –
d’equipament i infrastructura destinat a la recerca de l’AGAUR, 322U07E30N-2007PEIR/40).

Els membres dels grups del GRIT, GRODE, QURE, GRAES i GRAE participen conjuntament en  –
els Seminaris de Recerca del Departament d’Economia de la URV, reconeguts com una activitat 
formativa de l’ICE.

http://gandalf.fcee.urv.es/departaments/economia/web/catala/recerca/grups/grode/apar-
tats/activitats

GRODE

Els membres del Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmica (GRODE) realitzen la seva 
investigació en àrees com l’elecció social i economia política, l’estructura de mercats i política econòmica, 
i la teoria de contractes i teoria de jocs.

Des del moment que va ser constituït el GRODE a la URV, l’any 2005, els seus membres han aconseguit 
projectes d’investigació competitius finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalitat de Ca-
talunya i altres institucions tant públiques com privades. Des de l’any 2009, el GRODE és reconegut com a 
grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació, els membres del GRODE han presentat llurs treballs d’investigació en més de 
quaranta conferències internacionals i han publicat més de setanta articles que pertanyen al Journal of Ci-
tation Reports (JCR). Aquestes publicacions inclouen revistes com Economic Theory, Games and Economic 
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Behavior, Health Economics, International Journal of Game Theory, Journal of Economics, Journal of Finan-
ce, Journal of Health Economics, Journal of Mathematical Economics, Journal of the European Economic 
Association, Journal of Public Economics, Social Choice and Welfare i Rand Journal of Economics.

QURE

El grup Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE) es constitueix l’any 2007. Els seus inves-
tigadors estan especialitzats en l’anàlisi estadística de les dades econòmiques en diverses àrees, incloent-hi 
la localització industrial, l’estructura de mercat i l’entrada, sortida i supervivència de les empreses, els 
mercats laborals, l’economia ambiental i, en general, l’econometria aplicada i l’equilibri general aplicat. Els 
seus membres han aconseguit projectes d’investigació competitius finançats pel Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Generalitat de Catalunya i altres institucions, tant públiques com privades. Des de l’any 2009, 
el QURE és reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Els resultats d’aquestes investigacions han estat presentats a més de cinquanta conferències internaci-
onals i les publicacions JCR del QURE superen els trenta articles, incloent-hi, entre d’altres, revistes tan 
prestigioses com Ecological Economics, Economic Modelling, Energy Policy, Growth and Change, Journal 
of Development Economics, Journal of Econometrics, Journal of Labor Economics, Journal of Urban Econo-
mics, Papers in Regional Science, Regional Studies, Review of Economics and Statistics, Review of Industrial 
Organization, Research Policy, Scandinavian Journal of Economics i Small Business Economics. Els mem-
bres del QURE han dirigit sis tesis doctorals en els darrers anys i han realitzat una summer school adreçada 
a estudiants de doctorat de diferents estats europeus i llatinoamericans (DARE Graduate School in Econo-
mic Governance, Development and Public Policy). Finalment, els membres del QURE han desenvolupat 
nombrosos projectes de transferència tecnològica en col·laboració amb institucions públiques i privades.

GRIT

El Grup de Recerca en Indústria i Territori (GRIT) es va crear l’any 1999 i forma part del Mapa de Grups 
de Recerca de la URV i de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del GRIT és consolidar unes 
dinàmiques de treball que facilitin, col·lectivament i personalment, l’accés a les convocatòries de recerca 
competitives i la publicació dels resultats de les investigacions en revistes científiques de solvència recone-
guda. El GRIT realitza estudis enfocats sobretot en tres àrees: la dinàmica industrial, l’economia de la inno-
vació i de l’eficiència, i l’economia del turisme. Amb un criteri científic i independent, duu a terme treballs 
de recerca mitjançant la utilització de les tècniques més rigoroses que ofereix l’anàlisi econòmica teòrica 
i aplicada. Els membres del GRIT duen a terme projectes de recerca en economia aplicada i, a la vegada, 
estan implicats en els reptes de l’entorn territorial de la URV. Els seus membres han aconseguit projectes 
d’investigació competitius finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalitat de Catalunya i al-
tres institucions, tant públiques com privades. L’any 2009 el GRIT ha estat reconegut com a grup de recerca 
emergent per la Generalitat de Catalunya.

Els seus membres han publicat treballs en les revistes següents: Economics of Innovation and New Tech-
nology, Small Business Economics, Revista de Economía Aplicada, Investigaciones Regionales, Research 
Policy, Energy Policy, Energy Economics, Applied Economics Letters, International Entrepreneurship and 
Management Journal, Empirica, International Journal of Maritime Economics, Growth and Change, Review 
of Industrial Organization, Journal of Policy Modeling i Economics Letters. D’altra banda, els seus membres 
han desenvolupat diversos projectes de transferència tecnològica en col·laboració amb institucions públi-
ques i privades. Entre aquests projectes, podem destacar: “La situació de la innovació, el desenvolupament 
empresarial i l’economia del coneixement a les comarques de Tarragona (2009)”, “El finançament de la 
Diputació de Tarragona via cessió de tributs estatals en el marc del paquet de finançament estatal. Anàlisi i 
propostes de canvi (2009)”; “El Port de Tarragona: àrea d’influència i impacte econòmic (2008)”; “Dinámica 
empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas y los servicios españoles: un estudio 
a nivel de empresa (2008)”; “El Pla estratègic del Camp de Tarragona (2008)”; “El Camp de Tarragona: rea-
litat actual i propostes per a la planificació estratègica (2007)”;”Análisis de la distribución de las emisiones 
de CO2 a nivel internacional mediante la adaptación del concepto y las medidas de polarización (2007)”.

GRAES

El Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut es constitueix l’any 2007. És un grup interdisciplinari 
i interuniversitari que té com a objectiu dissenyar estratègies òptimes de prevenció i tractament per a dife-
rents programes sanitaris mitjançant models matemàtics. Aquest objectiu inclou l’avaluació econòmica de 
les diferents alternatives, tenint en compte la perspectiva social de cadascuna.

El grup manté contactes sistemàtics amb altres grups nacionals i internacionals que tenen la mateixa 
aspiració. Els seus membres han aconseguit projectes d’investigació competitius finançats per l’Institut de 
Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat (ISCIII) i l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 
(AATRM) de la Generalitat de Catalunya, així com altres institucions, tant públiques com privades. Els re-
sultats de les investigacions iniciades en aquest període han estat presentats a diferents trobades nacionals 
i internacionals i les publicacions es troben en revistes JCR, tant de l’àmbit social com sanitari. L’any 2009 
la Generalitat de Catalunya l’ha reconegut com a grup singular.
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D’altra banda, en aquests moments, els seus membres dirigeixen quatre tesis doctorals i estan implicats 
en diversos projectes de transferència de tecnologia en col·laboració amb institucions públiques i privades 
de Catalunya.

GRAE

El Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica (GRAE) es constitueix l’any 1999. Els membres del grup 
realitzen la seva investigació en contextos econòmics caracteritzats per la informació asimètrica, com ara 
l’economia del medi ambient i dels recursos naturals, l’organització industrial, l’economia de la salut, les 
subhastes i les finances.

Els membres del grup han aconseguit projectes d’investigació competitius finançats pel Ministerio de 
Educación i altres institucions, tant públiques com privades. Els resultats de les investigacions han estat 
presentats en diferents encontres nacionals i internacionals i les publicacions es troben en llibres i revistes 
JCR.

Des de la seva creació, els membres del Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica han dirigit quatre tesis 
doctorals i en l’actualitat n’estan dirigint un parell més. Finalment, els membres del grup han estat implicats 
en diversos projectes de transferència tecnològica en col·laboració amb institucions públiques i privades.

3. Denominació i tipus D’estructura que es proposa

L’estructura que es proposa crear es denomina Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia 
Pública (CREIP). Es constituirà com una estructura pròpia de la URV, a l’empara de l’article 127 de l’Estatut 
de la Universitat Rovira i Virgili, i, per tant, no disposarà de personalitat jurídica pròpia.

4. LiDeratge i organització DeL creip

El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) estarà organitzat de forma sen-
zilla i operativa per tal de permetre un funcionament eficient i àgil de l’estructura de la recerca. El següent 
diagrama mostra esquemàticament l’organització del Centre de Recerca en Economia Industria i Economia 
Pública:

El CREIP estarà dirigit per un  – Consell de Direcció format per tots els investigadors que gaudeixin 
d’un sexenni actiu; per un representant de la resta d’investigadors que no gaudeixin d’un sexenni 
viu; per un representant dels becaris, i, finalment, per un representant del personal administratiu 
de suport a la recerca. El Consell de Direcció serà l’òrgan encarregat de prendre les decisions que 
afectin la naturalesa i organització de l’estructura, així com de decidir totes les qüestions estratègi-
ques i de política científica.



5 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Recerca, transferència i innovació

El  – director del CREIP serà elegit cada tres anys pel Consell de Direcció d’entre els membres del 
Centre que siguin investigadors amb un sexenni actiu. El director del Centre de Recerca en Eco-
nomia Industrial i Economia Pública representarà oficialment la institució davant la URV i davant 
les instàncies no universitàries. Desenvoluparà la gestió de la política científica del Centre i en 
coordinarà les activitats.

Els detalls de les normes de funcionament es recolliran en un  – Reglament intern de funcionament 
(RF) del Centre, la redacció del qual constituirà una de les primeres activitats que realitzarà el Con-
sell de Direcció o una comissió creada expressament per desenvolupar aquesta tasca.

5. estructura científica

L’estructura científica del Centre es materialitzarà segons es mostra en el diagrama següent:

El Centre de Recerca en Economia Pública i Organització Industrial té com a objectiu potenciar l’acti-
vitat de recerca que ha anat portant a terme els investigadors de forma individual. Es pretén aconseguir una 
millora significativa en el procés de generació de nou coneixement, mitjançant una articulació eficient dels 
recursos humans i materials.

Amb la creació del Centre, es busca assolir les fites següents:

Aconseguir una massa crítica que permeti el desenvolupament de projectes tant en l’àmbit europeu  –
com en l’àmbit internacional.

Millorar la visibilitat de l’activitat investigadora dels membres del centre. –

Perseguir l’obtenció de nous projectes i contractes tant de recerca com de transferència de tecno- –
logia.

Millorar la productivitat científica, mesurada en termes de l’impacte assolit en les publicacions dels  –
membres i del nombre de cites bibliogràfiques rebudes per aquestes publicacions.

Potenciar la investigació interdisciplinària dintre del Centre mateix. –

Potenciar i millorar la transferència de coneixement cap al sector públic i privat i participar en  –
parcs tecnològics i científics.

Establir una col·laboració estreta amb la Càtedra Universitat Empresa per al Foment de la Innovació  –
Empresarial i amb la Càtedra d’Economia Local i Regional Campus de les Terres de l’Ebre, ja que 
tant el CREIP com aquestes càtedres estan vinculades al Departament d’Economia, i comparteixen 
l’interès de facilitar un entorn favorable a la realització de projectes de recerca d’alt nivell i establir 
vincles creixents amb l’entorn empresarial i geogràfic de la URV.

Ajudar en la selecció i formació de personal propi becari dintre de l’àmbit d’investigació del CREIP,  –
a partir de criteris d’excel·lència científica.

Fomentar la interacció entre les activitats dutes a terme en el Centre i l’entorn productiu i institu- –
cional.
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6. objectiu DeL projecte científic i beneficis esperats per a La urV

El projecte científic del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública s’articula mit-
jançant dos eixos diferenciats: les línies de recerca i les línies d’actuació. La figura següent esquematitza 
aquest projecte científic:

Amb relació a les línies de recerca, es plantegen tres grans eixos d’investigació principals a partir dels 
quals es vertebren tots els altres. Les línies d’investigació del Centre de Recerca en Economia Industrial i 
Economia Pública són:

Organitzacions i Institucions Econòmiques (Organizational and Institutional Economics).1. 

Economia Regional (Regional Economics).2. 

Economia del Medi Ambient (Environmental Economics).3. 

Organitzacions i Institucions Econòmiques (Organizational and Institutional Economics)

La línia d’investigació Organitzacions i Institucions Econòmiques se centra en dos aspectes: l’estudi de 
determinades institucions públiques i l’anàlisi del funcionament de les institucions econòmiques en general 
(per exemple, determinats mercats). El primer aspecte permet obtenir resultats amb un impacte sobre políti-
ques concretes més immediat, com l’anàlisi de les institucions sanitàries, les institucions del mercat laboral, 
els organismes de la Unió Europea i, per tant, és de major rellevància per als agents econòmics del territori i 
de l’estat. El segon aspecte d’anàlisi permet obtenir resultats més generals que —com ja s’ha demostrat— es 
poden publicar en revistes internacionals de gran impacte i, per tant, és de gran importància per al prestigi 
científic internacional del Centre. Aquesta línia de recerca s’emmarca dins del Focus de Recerca i Innovació 
del PRI 2010-2013 número 17 (“Millora dels mecanismes de governança, socioeconòmics i polítics”).
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Economia Regional (Regional Economics)

Aquesta disciplina té un doble vessant. D’una banda, analitza des d’una perspectiva positiva l’economia 
dels entorns urbans i regionals, que respon a qüestions com per què unes empreses se situen en unes àrees 
geogràfiques concretes o per què es concentra la inversió i l’activitat econòmica en determinades zones. De 
l’altra, analitza les diferents mesures de política econòmica per tal de millorar les condicions econòmiques 
de les economies territorials i estudia els efectes que aquestes polítiques ocasionen sobre l’activitat eco-
nòmica i sobre el nivell de vida i de benestar de les economies locals. Aquesta línia de recerca s’emmarca 
dins del Focus de Recerca i Innovació del PRI 2010-2013 número 5 (“Edificis, ciutats i territoris per viure, 
generar valor i conviure”). 

Economia del Medi Ambient (Environmental Economics)

Aquesta línia d’investigació se centra en l’anàlisi positiva dels efectes que l’activitat humana genera 
sobre el medi ambient. D’altra banda, existeix el vessant normatiu, teòric i empíric, de l’estudi dels instru-
ments de política econòmica capaços de reduir o eliminar els efectes negatius sobre el medi derivats de les 
activitats de producció i consum de béns i serveis. En aquest sentit, l’aspecte clau de l’Economia del Medi 
Ambient consisteix a garantir que el mecanisme de preus incorpori els efectes externs negatius ocasionats 
sobre el medi ambient per l’activitat econòmica i l’estil de vida de les societats actuals. L’Economia del 
Medi Ambient és una àrea de coneixement amb una gran significació, atesa la necessitat de lluitar contra el 
procés de canvi climàtic i l’escalfament de la Terra. Aquesta línia de recerca s’emmarca dins del Focus de 
Recerca i Innovació del PRI 2010-2013 números 1 i 2 (“Mitigació i adaptació al canvi climàtic” i “Eficiència 
energètica i energies renovables descentralitzades”).

Les tres línies d’investigació plantejades es tracten mitjançant dos tipus d’instruments de l’anàlisi econò-
mica: els mètodes teòrics i els mètodes quantitatius. Atès que l’Economia és una ciència social, les tres líni-
es d’investigació necessiten com a suport instrumental els models teòrics o quantitatius, ja que per resoldre 
preguntes concretes en els àmbits descrits (organitzacions i institucions econòmiques, economia regional i 
economia del medi ambient) es requereix tant el desenvolupament previ d’un model de caràcter més gene-
ral i abstracte com la quantificació concreta de les relacions descrites pel model teòric. Els models teòrics 
es basen en els principis de la teoria de jocs, la teoria de contractes i elecció social, i la microeconometria 
i macroeconometria teòrica. Els mètodes quantitatius es basen en les relacions estadisticoeconomètriques 
aplicades a la realitat econòmica.

La relació entre les línies d’investigació del Centre queda resumida a la figura següent:

És evident que, encara que amb enfocaments i objectes d’estudi diferents, aquestes línies d’investigació 
es troben estretament relacionades. En particular, es tracta d’àrees del coneixement econòmic que estan 
directament vinculades amb el màster en Organització Industrial i Economia Pública que imparteixen, prin-
cipalment, professors del Departament d’Economia de la URV. De fet, bona part de les qüestions associades 
a aquestes línies d’investigació corresponen a assignatures d’aquest màster. Paral·lelament, aquestes tres 
línies d’investigació combinen i reforcen algunes de les àrees d’investigació que actualment exploren els 
cinc grups d’investigació del Departament d’Economia de la URV (GRIT, GRODE, GRAE, GRAES i QURE) 
de forma independent. En particular, la primera línia d’investigació (Organitzacions i Institucions Econòmi-
ques) és objecte d’estudi pels membres dels grups GRODE, QURE, GRIT i GRAES; la segona línia (Econo-
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mia Regional) és objecte d’estudi dels membres de tots els grups; finalment, la tercera línia d’investigació 
(Economia del Medi Ambient) és objecte d’estudi pels membres dels grups GRODE, QURE, GRIT i GRAE.

Amb relació a les línies d’actuació, a l’hora de definir el funcionament i la vocació del Centre de Recer-
ca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) es plantegen els eixos següents:

Foment de la qualitat científica – . El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
ha de promoure la recerca de qualitat en tots els temes d’investigació desenvolupats. Per això, es 
fomentarà la publicació dels resultats de la recerca en les revistes econòmiques de més alt nivell, a 
escala nacional i internacional. D’altra banda, es fomentarà l’assoliment del màxim nombre possi-
ble de projectes competitius en l’àmbit català, estatal i internacional. Una de les línies d’actuació 
del CREIP estarà basada, doncs, a constituir-se com a plataforma per facilitar als seus membres 
investigadors la tasca d’investigació i potenciar la tasca de recerca seguint els estàndards d’excel·-
lència.

Foment de la interdisciplinarietat – . El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
ha de servir com a plataforma per desenvolupar i consolidar les relacions acadèmiques i d’investi-
gació amb altres àmbits del coneixement. Aquestes relacions permetran integrar recursos (humans 
i materials) i esforços de recerca que siguin mútuament profitosos per a tots aquests àmbits del 
coneixement i, des d’una perspectiva interna, que siguin enriquidors de l’activitat pròpia del CREIP. 
En aquest sentit, sembla cabdal fomentar les relacions de recerca amb altres àmbits de les ciències 
socials, com ara el dret, la geografia o la sociologia, i també sembla cabdal fomentar les relacions 
de recerca amb altres branques del coneixement, com ara l’enginyeria o la medicina. Aquesta 
interdisciplinarietat s’entén com una oportunitat per aprofundir en els temes d’especialització del 
Centre. S’ha de tenir present que, en moltes ocasions, les temàtiques i els problemes econòmics te-
nen molts vessants, la qual cosa fa que s’hagin d’abordar des de diversos camps del coneixement.

Inserció a l’entorn productiu i institucional – . Una de les finalitats bàsiques del Centre de Recerca 
en Economia Industrial i Economia Pública se centra a fomentar les relacions entre les activitats 
de recerca desenvolupades en el si de la institució i les empreses de l’entorn més immediat, d’una 
banda, i les institucions públiques locals i regionals, de l’altra. El Centre de Recerca en Economia 
Industrial i Economia Pública vetllarà per aconseguir la inserció de les seves activitats dins de l’ac-
tivitat econòmica de l’entorn, per donar a conèixer la seva tasca i, en la mesura que sigui possible, 
per donar resposta a les necessitats del sistema econòmic local i regional en les matèries pròpies 
que afecten el CREIP.

7. proposta De programa formatiu associat aL centre De recerca en economia inDustriaL i economia 
púbLica (programa De postgrau i Doctorat)

La proposta formativa del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública es basa en tres 
grans eixos:

La participació en l’actual programa de màster i doctorat en Organització Industrial i Economia 1. 
Pública. El CREIP atorgarà al màster la màxima atenció, entenent que es tracta d’una peça indis-
pensable per a l’activitat de recerca i l’activitat acadèmica del Departament d’Economia.

L’elaboració de cursos específics com el curs de postgrau i especialista universitari en Economia i 2. 
Gestió Pública Local (conveni entre la URV i la Diputació de Tarragona).

La formació no regulada (conferències, seminaris, 3. workshops, cursos específics, cursos d’estiu…).

8. actiVitats pròpies DeL centre De recerca en economia inDustriaL i economia púbLica

Les activitats pròpies del CREIP s’articulen de la manera següent:

Activitats de 1. recerca. La recerca és l’activitat bàsica del centre, en tant que es considera la plata-
forma que donarà publicitat del CREIP tant dins de la URV com en l’àmbit universitari nacional i 
internacional. Per aquest motiu, la recerca ocuparà la posició primordial entre totes les tasques que 
desenvolupi el Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública. Si tenim en compte 
que la rellevància de la recerca, en l’àmbit de les ciències socials en general i de l’economia en 
particular, ve determinada per la qualitat de les publicacions, es fomentarà i facilitarà l’accés a les 
revistes més prestigioses en l’àmbit de l’economia. Per aconseguir aquest objectiu, es perseguirà:

La participació dels membres del CREIP en projectes d’investigació competitius.•	

La participació dels membres en xarxes d’investigació d’àmbit nacional i internacional.•	

La participació dels membres en congressos, seminaris i •	 workshops que permetin visualit-
zar i defensar la investigació portada a terme.
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L’organització de seminaris per tal de conèixer de primera mà els treballs relacionats amb •	
la recerca del Centre que s’estan fent en altres universitats i centres d’investigació de l’Estat 
espanyol i de la resta del món.

L’organització de •	 workshops i jornades tècniques sobre les temàtiques pròpies del CREIP, 
per tal d’actualitzar els coneixements i fomentar l’intercanvi d’idees i de resultats en les 
matèries de recerca pròpies del Centre.

Activitats de 2. difusió del coneixement. Aquesta activitat és molt important per tal de donar a conèi-
xer l’activitat de recerca desenvolupada en el CREIP. Per això, es preveuen les activitats següents:

Creació d’una sèrie de documents de treball pròpia del CREIP per tal de donar una primera •	
sortida als treballs d’investigació, prèvia a la publicació definitiva en revistes de caràcter 
científic d’alt factor d’impacte i en llibres o capítols de llibre d’editorials de prestigi reco-
negut.

Fomentar la publicació de la recerca en revistes científiques d’alt impacte i en llibres •	
d’editorials prestigioses.

Activitats de 3. formació. Les activitats de formació estaran centrades en els àmbits d’investigació del 
centre. El màster oficial en Organització Industrial servirà com a plataforma de sortida de nous 
investigadors. En aquest sentit, es fomentarà la realització de tesis doctorals dirigides per membres 
del CREIP en aquells àmbits que siguin afins a les línies de recerca específiques del CREIP.

Activitats de 4. transferència de tecnologia. La transferència de tecnologia és una porta oberta a l’en-
torn productiu i institucional, d’una banda, i suposa la inserció de les activitats del CREIP en el 
teixit econòmic i social més proper, de l’altra. En matèria de transferència, les activitats del centre 
se centraran a:

Donar a conèixer a l’entorn el potencial del CREIP en matèria de transferència de tecno-•	
logia.

Vehicular les relacions contractuals dels investigadors del CREIP amb el sector públic i •	
privat.

Donar suport institucional als investigadors per al desenvolupament dels seus contractes •	
de transferència de tecnologia.

Promoure la participació del CREIP en parcs tecnològics i científics.•	

Activitats de 5. cooperació. En aquesta matèria, es fomentarà:

La cooperació amb altres universitats i organismes, tant públics com privats, i tant nacio-•	
nals com internacionals, que permetin l’accés a grans projectes d’àmbit nacional i inter-
nacional, especialment europeu.

La cooperació amb altres universitats i organismes de països en desenvolupament per col·-•	
laborar-hi i potenciar-ne el capital humà.

Activitats de 6. divulgació. La divulgació de les activitats del CREIP és clau per tal de fer visible la 
institució, donar a conèixer la seva tasca i fer-la present a l’entorn acadèmic i universitari, d’una 
banda, i a l’entorn territorial, de l’altra. Es preveuen les activitats següents:

Constituir-se com un ens de divulgació dels resultats i de les activitats pròpies a la societat •	
civil.

Interactuar amb els mitjans de comunicació.•	

Realitzar activitats divulgatives de les tasques pròpies del Centre.•	

Actualitzar permanentment el web del Centre.•	

9. coL·Laboració amb aLtres institucions De recerca De L’estat i D’aLtres països

Els grups d’investigació promotors del CREIP han anat desenvolupant, tant a escala individual com a es-
cala col·lectiva, activitats de col·laboració amb altres institucions d’investigació tant en l’àmbit estatal com 
internacional. L’augment de la visibilitat de la investigació que s’obtindrà amb la creació del Centre de Re-
cerca en Economia Industrial i Economia Pública permetrà incentivar i fomentar aquestes col·laboracions.

A continuació, es detallen les col·laboracions que han establert fins a l’actualitat els diferents grups que 
integren el CREIP.

GRODE

Els membres del GRODE han col·laborat tant amb universitats de l’Estat espanyol com amb universitats 
estrangeres. A Espanya hi ha una estreta col·laboració amb el Departament de Matemàtica Econòmica, 
Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona (UB), amb el Departament d’Economia i d’Història 



10 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Recerca, transferència i innovació

Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb els departaments d’Economia de la 
Universitat d’Alacant (UA) i de la Universitat Carlos III. A més, recentment hi ha una col·laboració amb la 
càtedra Apartis de Regulació, Competència i Polítiques Públiques de l’IESE (Barcelona).

A escala internacional, cal destacar la col·laboració amb el Department of Economics de la Universitat 
de Califòrnia (Irvine, USA). Dos membres del grup han fet estades de recerca de sis mesos en aquesta uni-
versitat en els darrers dos anys. Aquestes col·laboracions fan referència als àmbits d’economia del transport, 
economia política i economia de la salut. Finalment, existeix una col·laboració amb la Christian-Albrechts 
Universität de Kiel (Alemanya). Aquesta col·laboració està basada en projectes d’economia de la salut i 
anàlisi de les institucions de la Unió Europea. A més, hi ha col·laboracions amb investigadors d’altres uni-
versitats en diversos projectes de recerca.

QURE

Els membres del QURE han col·laborat tant amb universitats de l’Estat espanyol com amb universitats 
estrangeres. A Espanya hi ha una estreta col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Carlos III. A escala internacional, hi ha col·laboracions amb les universitats següents: Universitat d’Amster-
dam i Universitat de Tilburg (Països Baixos), Universitat de Cambridge i Universitat de Cardiff (Regne Unit), 
Universitat de Cagliari (Itàlia), Universitat de COREete (Grècia), Universitat d’Aarhus (Dinamarca), Univer-
sitat dels Andes (Colòmbia), Universitat de Califòrnia a Davis i NBER (EUA) i Universitat de Sydney (Aus-
tràlia). Alguns dels projectes competitius en què han participat investigadors del QURE en col·laboració 
amb investigadors d’altres institucions els darrers quatre anys són: SEJ2007-65086/ECON (2008-2011), 
SEJ2004-05860/ECON (2004-2007), SEJ2006-04985 (2004-2007) i ARAFI-AGAUR (ARAF1 00005) amb 
investigadors de la Universitat de Barcelona; SEJ 2007/04325/001 (2008-2011), SEJ 2004-04101 (2004-
2007) amb investigadors de la Universitat Carlos III; SEJ2007-64605/ECON (2008-2011) amb investigadors 
de la Universitat Complutense de Madrid; SEJ2007-66318 (2008-2011) amb investigadors de la Universitat 
d’Amsterdam, i SEJ2007-66318 (2008-2011) amb investigadors de la Universitat de les Illes Balears.

GRIT

Els membres del GRIT han col·laborat tant amb universitats de l’Estat espanyol com amb universitats 
estrangeres. A Espanya hi ha una estreta col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). A escala internacional existeixen col·laboracions molt estretes amb el Max 
Planck Institut en Jena (Alemanya) i investigadors de la Universitat Erasme de Rotterdam (Països Baixos) i la 
Universitat d’Indiana (EUA). 

GRAES

El grup manté lligams amb diverses institucions sanitàries tant a Catalunya com a escala internacional 
amb les quals col·labora en diferents projectes. Hi ha una col·laboració molt estreta amb la Universitat de 
Lleida i la W. W. – Universität Münster (Alemanya).

10. potenciaL humà D’r+D+i DisponibLe per aL DesenVoLupament De Les Línies D’inVestigació

El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública estarà integrat bàsicament per personal 
docent i investigador, pertanyent a grups de recerca que han estat distingits amb la qualificació de grups de 
qualitat per part de la Generalitat de Catalunya durant la convocatòria de l’any 2009. Aquest personal està 
distribuït segons les taules que s’adjunten:

PDI a temps complet

CU TU + CEU TEU Col Lect Agreg Inves* P. assoc TOTAL

TOTAL 3 8 4 3 3 3 24

* Investigadors corresponents a programes oficials (ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie 
Curie, etc.) o contractats URV

Becaris predoctorals Altres

URV DURSI MEC Pr. eur. Altres Ajudants doctors TOTAL

TOTAL 2 1 3
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11. LocaLs i equipaments DisponibLes per a Les actiVitats DeL creip

Inicialment, es disposa dels espais que proporciona el Departament d’Economia, encara que es creu 
oportú poder disposar d’espais propis per a un desenvolupament millor de l’activitat investigadora del 
Centre.

Els grups de recerca GRODE i QURE disposen d’un servidor i d’uns quants programes informàtics que 
també quedarien a disposició de la nova estructura de recerca.

12. programació pLurianuaL D’actiVitats

Inicialment, l’activitat del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública estarà centrada 
en la seva posada en funcionament. Això implicarà el desenvolupament del Reglament de funcionament 
intern del Centre, l’elaboració del seu pla estratègic i la posada en marxa, a mitjà termini, dels programes 
de formació associats al Centre.

Les persones que integren aquest Centre ja tenen una alta productivitat científica i esperem que, durant 
els primers anys de funcionament del CREIP, s’assoleixi un increment d’aquesta productivitat, tant en nom-
bre de publicacions ISI com en nombre de projectes de recerca competitius aconseguits.

El pla estratègic contempla i reflecteix el compromís de millora de resultats mitjançant la utilització 
d’indicadors habitualment utilitzats per a l’avaluació de la recerca.

Les tasques que es desenvoluparan en el Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
són les següents:

Finalitzar els projectes competitius inicialment incorporats al CREIP. –

Elaborar, obtenir i realitzar nous projectes de recerca.  –

Realitzar contractes de recerca. –

Elaborar i publicar articles en revistes especialitzades (ISI). –

Presentar-se i assistir a congressos nacionals i internacionals. –

Organitzar congressos i altres activitats de caire científic (jornades, conferències, seminaris o  –
workshops).

Iniciar projectes de recerca amb col·laboració internacional. –

Organitzar activitats de formació, tant adreçades als membres del CREIP com de caire extern. –

Acollir professors visitants i estudiants postdoctorals. –

Publicar documents de treball. –

13. actiVitats incorporaDes iniciaLment aL creip

Les persones que formen part del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública aporten 
a la nova organització les seves línies de recerca actualment actives, i configuren així el marc d’activitat 
inicial propi del CREIP. Evidentment, aquestes línies de recerca poden ser ampliades i redefinides en funció 
de les directrius que es defineixin en els diferents àmbits de concurs de l’activitat de recerca institucional 
(Plan Nacional, Programa marc, etc.) i del que determini el Consell de Direcció del CREIP.

A continuació, es descriu breument l’activitat de recerca dels diferents grups promotors del CREIP.

GRODE

Els membres del Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmica (GRODE) realitzen la seva 
investigació en l’anàlisi d’organitzacions i institucions econòmiques amb aplicacions als següents àmbits: 
salut, mercats financers, Unió Europea i medi ambient. Les bases d’anàlisi són la teoria de jocs, la teoria de 
contractes i els models d’elecció social i economia política.

QURE

Els membres del Grup de Recerca Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE) estan interes-
sats en l’anàlisi estadística de les dades econòmiques en diverses àrees, incloent-hi la localització industri-
al; l’estructura de mercats i l’entrada, sortida i supervivència de les empreses; els mercats laborals; l’impacte 
econòmic de les mesures de política econòmica; l’economia ambiental, i, en general, l’econometria apli-
cada i l’equilibri general aplicat.

GRIT

Els membres del Grup de Recerca Indústria i Territori tenen com a línies de treball la dinàmica indus-
trial empírica (demografia empresarial i estructura de mercat, creixement d’empreses, turbulència i models 
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estocàstics, determinants de la supervivència empresarial, barreres internes i externes al creixement empre-
sarial, tècniques estadístiques sobre les desigualtats econòmiques), l’economia de la innovació, eficiència 
i externalitats (innovació i transferència tecnològica, avaluació de polítiques públiques, anàlisi d’eficiència 
en el sistema portuari, incidència de les externalitats sobre el sistema econòmic) i les tècniques per a l’es-
tudi de la distribució i la polarització de la renda i l’economia del turisme (estacionalitat i mercats turístics, 
dinàmica empresarial turística, Innovació turística, avaluació de les polítiques de promoció turística, im-
pacte econòmic dels equipaments turístics).

GRAES

El Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (GRAES) té com a objectiu dissenyar estratègies òpti-
mes de prevenció i tractament per a diferents programes sanitaris mitjançant models matemàtics. Aquest 
objectiu inclou l’avaluació econòmica de les diferents alternatives, tot tenint en compte la perspectiva 
social de cadascuna.

GRAE

Els membres del Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica (GRAE) realitzen la seva investigació en con-
textos econòmics caracteritzats per la informació asimètrica, com ara l’economia del medi ambient i dels 
recursos naturals, l’organització industrial, l’economia de la salut, les subhastes i les finances.

Tota aquesta activitat desenvolupada pels grups que promouen el CREIP s’ha realitzat majoritàriament 
en el context de projectes obtinguts en convocatòries competitives.

14. preVisió econòmica De Despeses i D’ingressos DeL creip

El funcionament del CREIP generarà un conjunt de tasques administratives que no poden ser portades a 
terme per la plantilla actual del PAS de Departament d’Economia. Això generarà una sèrie de despeses de 
funcionament segons es detalla a continuació:

Personal 34.600 €

Laboral grup I 34.600 €

Material inventariable (equips informàtics…)  5.000 €

Material fungible (material oficina…)  6.000 €

Viatges i dietes 10.000 €

TOTAL 55.600 €

PART II

PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE DE RECERCA

1. introDucció aL pLa estratègic DeL creip

El present document conté la planificació estratègica del Centre de Recerca en Economia Industrial i 
Economia Pública de la URV i les línies generals de les accions preses i per prendre durant l’horitzó tem-
poral del 2010 al 2013 en tots els àmbits d’actuació.

L’enfocament i el posicionament estratègic del CREIP respon a la necessitat d’integrar i fomentar la re-
cerca desenvolupada al Departament d’Economia de la URV per tal de disposar d’una estructura de recerca 
que vetlli per les necessitats dels investigadors i que faciliti l’activitat de la recerca de qualitat en l’àmbit de 
l’economia pública i l’organització industrial.

Les propostes del Pla estratègic del CREIP per al període 2010-2013 reflecteixen els objectius i neces-
sitats de la nova estructura de recerca per tal de desenvolupar la seva missió d’excel·lència en la recerca i 
en la generació de coneixement, així com en els àmbits de la formació, la transferència de coneixement, la 
visibilitat científica i social i en l’organització del Centre. Així, els cinc eixos estratègics del Pla seran la re-
cerca, l’oferta formativa, la transferència de coneixements, la imatge i visibilitat de la producció del Centre, 
i els recursos humans i infraestructures, juntament amb l’estructura organitzativa que és desenvolupada al 
Reglament de funcionament (RF) del CREIP.

La recerca d’alta qualitat constitueix la raó de ser del Centre. De la capacitat del Centre en esdevenir un 
líder nacional, europeu i mundial en les àrees de recerca que li són pròpies dependrà en bona mesura la 
seva capacitat per realitzar activitats d’educació superior, lligades a l’oferta formativa del màster en Econo-
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mia Pública i Organització Industrial, i de transferència i assessorament científic i tecnològic d’excel·lència, 
així com de desenvolupar una “marca” de prestigi, amb una imatge i visibilitat que repercuteixi positiva-
ment tant en aquelles persones que en formin part com en la seva institució mare, la URV.

Al marge de les estructures de formació oficials, el Centre ha de consolidar la seva posició de lideratge 
en les àrees de coneixement que li són pròpies, i realitzar assessoraments científics i transferència de co-
neixements a altres grups i centres de recerca per tal de complementar les seves capacitats en els camps 
d’excel·lència del Centre.

Finalment, el CREIP treballarà en el desenvolupament d’una imatge de prestigi internacional, nacional 
i local per tal de rendibilitzar els esforços científics realitzats i millorar la seva posició en tots els àmbits, 
regionals, estatals i internacionals. A més a més, el Centre s’ha de dotar tant dels recursos humans com de 
les infraestructures que assegurin el desenvolupament adient dels objectius estratègics, i al mateix temps ha 
de disposar d’una organització eficient per gestionar-los.

El Pla estratègic del Centre és, doncs, una eina mitjançant la qual es pretén orientar les activitats del 
centre de recerca i que ha de conduir a la consecució de la missió i objectius del Centre, i queda estructurat 
en els apartats següents: la valoració i anàlisi externa i interna de la situació actual i la seva missió i visió 
a llarg termini, incloent-hi els objectius estratègics del Centre, que s’exposen a la secció segona. La secció 
tercera es dedica a introduir la missió i objectius estratègics del CREIP, així com els instruments i eines 
d’execució i seguiment de resultats de les propostes del PE. Finalment, a l’apartat quart es proporciona el 
plantejament dels eixos i línies estratègiques per a l’horitzó temporal del 2010 al 2013, amb indicació de 
les accions dutes a terme i en previsió, així com els indicadors de seguiment, el calendari proposat per 
assolir-les, els recursos necessaris per dur-les a terme i els objectius estratègics.

2. anàLisi externa i interna: resum De La situació present DeL centre

El CREIP té el seu antecedent directe en els grups de recerca del Departament d’Economia de la URV. 
Per tant, el Centre culmina i institucionalitza de forma definitiva la recerca universitària en economia duta 
a terme a les comarques de Tarragona des de la creació del Departament d’Economia de la URV.

Taula 1. Personal adscrit al CREIP i personal sol·licitat a la URV

Categoria Subcategoria Membres CREIP Sol·licitat

Personal Científic
Doctors 25 0

No doctors 2 0

Personal Administració

i Serveis
Administratiu 0 1

La taula 1 mostra el personal adscrit al centre. En el vessant administratiu i de gestió de recursos, es 
requereix el suport inicial d’un administratiu a jornada completa, que haurà d’integrar-se al CREIP durant 
el segon semestre del 2010.

L’experiència acumulada en els darrers anys i el bagatge científic que hereta el Centre queden avalats 
tant per la seva participació en projectes finançats per organismes públics i privats com per la seva pro-
ducció científica, així com pels estrets lligams de col·laboració establerts amb organismes internacionals i 
prestigioses institucions científiques d’arreu del món. Aquest fet es materialitza en una activa participació 
dels membres del grup en tasques internacionals i ha portat, en la convocatòria 2009, al reconeixement per 
part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya de 
tres grups promotors del Centre com a grups de recerca consolidats i un altre grup com a grup de recerca 
singular, una mostra palesa de l’excel·lència de la recerca desenvolupada pels membres que en passaran 
a formar part.

En efecte, l’equip ha assolit una remarcable reputació científica tant nacional com internacional. La 
participació en congressos i fòrums científics dins i fora de l’Estat espanyol per part dels investigadors del 
CREIP no ha deixat de créixer en els últims anys, la qual cosa és una mostra de l’elevada qualitat de la tasca 
de recerca desenvolupada.

Juntament amb aquests punts forts del CREIP assenyalats, no es poden oblidar les febleses que pateix 
una estructura de recerca en procés de creació. En primer lloc, els recursos humans actuals relatius a per-
sonal de suport a la recerca són clarament insuficients per portar a terme amb èxit les activitats proposades 
en aquest Pla estratègic. Es requerirà ampliar i consolidar la plantilla actual del CREIP, la qual cosa s’espera 
assolir mitjançant l’ús de fons disponibles via el contracte/programa amb la URV i a partir de fons compe-
titius.
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No es poden oblidar les responsabilitats docents que els membres constituents tenen amb els ensenya-
ments on el Departament d’Economia imparteix docència, tant a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials com a la resta de centres de la Universitat.

En aquest moment, el CREIP és una estructura jove, en procés de formació, però hereva d’una sòlida 
tradició científica i de recerca, així com d’una posició internacional i nacional reconeguda. Els diversos 
compromisos existents, així com els que es derivaran de la posada en marxa efectiva del Centre, requerei-
xen no tan sols l’esforç dels seus membres actuals, sinó també el suport institucional necessari per tal de 
tirar-lo endavant.

Taula 2. Activitats del personal adscrit al CREIP durant el període 2006-2009

2006 2007 2008 2009

Pu
bl

ic
ac

io
ns

Articles en revistes JCR 7 13 19 14

Articles en altres revistes 7 11 6 4

Capítols de llibre 8 12 6 3

Llibres 11 6 5 4

Documents de treball 20 19 23 23

Te
si

s

Tesis llegides – 2 – 3

Tesis inscrites 3 4 3 3

Seminaris 17 16 33 30

Pr
oj

ec
te

s

Projectes 
competitius
(anys de vigència)

Nombre 4 8 5 7

Import

Altres 
projectes
(any de concesió)

Nombre 13 12 10 20

Import (euros) 101.669 135.602 151.039 169.366

3. objectius estratègics DeL creip, execució i seguiment De Les propostes DeL pLa estratègic

El CREIP neix com un centre de recerca amb projectes actius, i té com a missió principal situar-se a 
l’avantguarda científica en el camp de l’economia pública i l’organització industrial. El Centre té la voluntat 
de convertir-se en un referent nacional i internacional en els camps de recerca que li són propis, i en l’edu-
cació superior, que inclou el programa de màster actual, així com en el camp de l’assessorament científic i 
la transferència de coneixements generats i en la consecució d’una imatge distintiva pròpia d’alta visibilitat 
nacional i internacional.

Quatre objectius prioritaris han estat triats a partir de l’anàlisi de les fortaleses i febleses actuals del 
Centre:

Assolir excel·lència científica i reconeixement internacional i nacional en la recerca pròpia del 1. 
CREIP.

Aconseguir reconeixement d’excel·lència en educació superior, formació no reglada i capacitació 2. 
internacional en els àmbits propis del Centre.

Convertir el Centre en una referència internacional i nacional en l’assessorament científic i transfe-3. 
rència de coneixements en els àmbits que li són propis.

Incrementar la visibilitat científica i social del Centre a escala nacional i internacional i consolidar 4. 
la imatge de recerca, docència i transferència del Centre.
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És evident que la consecució reeixida d’aquests objectius principals requerirà refermar-se en altres ob-
jectius operatius que ho possibilitin. Aquests objectius operatius són:

Reforçar i consolidar els recursos humans del CREIP.1. 

Dotar el Centre de les infraestructures necessàries per dur a terme la seva activitat.2. 

Aconseguir una estructura organitzativa eficient i instruments de finançament estable i competi-3. 
tius.

En efecte, les febleses del Centre esmentades a la secció anterior fan necessari apostar tant per reforçar 
i consolidar el personal investigador i de suport com per dotar-lo dels recursos tècnics, les infraestructures 
necessàries i una estructura organitzativa eficient. En aquest sentit, aconseguir un instrument de finança-
ment estable, mitjançant la signatura d’un contracte programa amb la URV, juntament amb l’actual i futur 
finançament competitiu, possibilitarà el progressiu assoliment dels objectius estratègics ressenyats.

Per aconseguir els objectius prioritaris a llarg termini, s’han seleccionat cinc eixos estratègics d’actu-
ació, que, juntament amb els objectius principals i subsidiaris, es resumeixen a la taula 2, els quals seran 
abastament recollits i desenvolupats a la següent secció dedicada a la planificació estratègica.

Taula 3. Eixos estratègics, objectius principals i subsidiaris del CREIP

Eix estratègic Objectiu estratègic principal Objectius estratègics subsidiaris

1. Programa de recerca del CREIP
Assolir l’excel·lència científica i re-
coneixement internacional i nacio-
nal en la recerca pròpia del Centre

Potenciar la productivitat científica –
Fomentar la relació amb altres cen- –
tres de recerca afins
Potenciar i vetllar pels seminaris de  –
recerca del Departament d’Econo-
mia

2. Oferta formativa
Fer un referent nacional i interna-
cional del màster en Economia Pú-
blica i Organització Industrial

Perseguir la consecució del grau de  –
doctor per a la majoria d’estudiants 
del màster
Facilitar la tasca docent dels in- –
vestigadors que participen en el 
màster
Incrementar el nombre de tesis  –
doctorals

3. Transferència científica i tecno-
lògica

Convertir el CREIP en centre de re-
ferència en l’assessorament cientí-
fic i transferència de coneixements 
en els àmbits que li són propis

Establir vincles estables amb em- –
preses i institucions de l’àmbit local 
i regional per tal de prestar serveis 
en els àmbits propis del Centre
Constituir-se en un centre d’asses- –
sorament i guiança per a la presa 
de decisions econòmiques institu-
cionals i empresarials
Facilitar als membres del Centre la  –
prestació dels serveis de transferèn-
cia de tecnologia

4. Imatge i visibilitat

Incrementar la visibilitat científica i 
social del CREIP a escala local, na-
cional i internacional i consolidar 
la imatge de recerca i transferència 
del Centre

Fomentar la producció científica –
Augmentar el nombre de publica- –
cions en revistes indexades d’alt 
impacte
Mantenir i incrementar l’intercanvi  –
amb altres centres de recerca
Incrementar la visibilitat mediàtica  –
del CREIP
Fer divulgació científica rigorosa –
Vetllar pels seminaris de recerca  –
del Departament d’Economia

5. Recursos humans, infraestructu-
res i organització

Dotar-se de personal i infraestruc-
tures suficients i desenvolupar una 
estructura organitzativa eficient

Consolidar i retenir els recursos  –
humans
Dotar-se de les infraestructures de  –
recerca necessàries
Generar una estructura de gestió  –
organitzativa eficient i dinàmica
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Per a cada objectiu principal s’han dibuixat possibles estratègies que haurien de contribuir a aconseguir-
los, les quals figuren a la secció quarta d’aquest Pla estratègic. A la fase de consulta i revisió d’aquestes 
propostes, caldrà analitzar els beneficis que poden aportar, si ajudarien a assolir els objectius proposats i si 
es preveuen efectes laterals adversos posteriors a la seva execució.

En definitiva, s’espera que la definició i execució del Pla estratègic del CREIP permeti assolir els objec-
tius proposats, el quals l’han de portar a un lloc de privilegi a escala nacional i internacional en l’àmbit de 
la recerca, docència, assessorament i transferència científica en els àmbits d’investigació propis, al temps 
que han de consolidar-ne la institucionalització tant internament dins la URV com externament.

L’execució del Pla estratègic del CREIP és responsabilitat del seu director i Consell de Direcció (CD). 
Aquestes figures organitzatives estan regulades i desenvolupades al Reglament de Funcionament del Cen-
tre, representant tant òrgans directius i d’assessorament com el conjunt dels membres del CREIP. És molt 
important que tots els membres del Centre participin activament en el desenvolupament no tan sols de les 
responsabilitats i activitats que els pertoquen, sinó també en la definició i execució de les estratègies que 
caldrà portar a terme per tal d’interioritzar aquestes estratègies com a pròpies.

Aquest primer Pla estratègic, dissenyat per a l’horitzó temporal del 2010 al 2013, també preveu una 
revisió i un seguiment periòdic (anual) i recull els instruments i indicadors de seguiment del progrés assolit 
amb l’execució de les activitats específiques proposades. El seguiment del nivell d’acompliment de les 
activitats projectades serà responsabilitat del director i del CD del CREIP, mitjançant la revisió semestral de 
l’estat d’acompliment dels indicadors de progrés previstos i la identificació dels possibles impactes negatius 
no previstos. Tanmateix, serà convenient poder realitzar els canvis a les accions previstes que siguin neces-
saris per tal d’actualitzar-les o modificar-les en el cas que fos necessari. Tots els membres del Centre han de 
definir i avaluar l’èxit tant de la consecució dels objectius com de les fites proposades.

4. pLanificació estratègica DeL creip i Línies D’actuació prioritzaDes per a L’horitzó 2010-2013

En aquesta secció, es descriuen els eixos i línies estratègiques, juntament amb els objectius estratègics 
corresponents, que es proposa potenciar durant el període de vigència d’aquest Pla estratègic (2010-2013). 
En forma de taules es proporcionaran conjuntament el pes assignat a cada eix respecte al total d’eixos es-
tratègics i el pes assignat a les diferents línies estratègiques que componen cada un dels eixos, les accions 
desenvolupades i per desenvolupar, els indicadors de seguiment i la previsió perquè es realitzin, el calen-
dari fixat i els recursos necessaris per portar a terme les distintes activitats previstes corresponents als cinc 
eixos estratègics esmentats a la secció anterior.

La figura 1 mostra en percentatges el pes assignat a cada un dels cinc eixos estratègics; la taula 3 pro-
porciona aquesta informació per a l’eix de recerca; la taula 4, per al d’oferta formativa; la taula 5, per al 
d’assessorament i transferència científica i tecnològica; la taula 6, per al d’imatge i visibilitat, i, finalment, 
la taula 7 per al de rercursos humans, infraestructures i organització.

Figura 1. Pes assignat als diferents eixos estratègics
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Taula 4. Primer eix estratègic del CREIP: Recerca

Eix 
estratègic

(pes 
assignat 
total)

Línies 
estratègiques (pes 
assignat total eix)

Accions 
desenvolupades i per 

desenvolupar

Indicador de 
seguiment i 

previsió
Calendari

Recursos 
necessaris

Objectiu 
estratègic

Eix 1. 
Programa
de recerca 
del
CREIP
(50% total 
PE)

1.1 Planificar, 
posar en marxa 
i consolidar les 
línies de recerca 
pròpies
del Centre sobre 
la base de criteris 
de productivitat i
excel·lència 
científica 
(60% total EIX)

1.1.1 Fomentar 
la publicació de 
documents de 
treball, inicialment 
dins la sèrie pròpia 
del Departament 
d’Economia. 
A mitjà termini, es 
planteja la creació 
d’una sèrie pròpia 
de Documents de 
Treball del CREIP

1.1.1.1 Nombre 
de documents 
publicats a l’any

1.1.1.2 Creació 
d’una sèrie pròpia 
de documents de 
treball del Centre

Anual

Trianual

Recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.1 Assolir
excel·lència
científica i 
reconeixement
internacional i
nacional en la
recerca pròpia 
del Centre

1.1.2 Facilitar les 
estades de membres 
del Centre en altres 
universitats i centres 
de recerca per tal 
de mantenir i donar 
continuïtat a les 
col·laboracions ja 
existents

1.1.2.1 Nombre 
de documents 
de treball amb 
coautors de 
centres externs

1.1.2.2 Nombre 
de publicacions 
obtingudes pels 
investigadors que 
han efectuat les 
estades

Anual

Anual Convocatòries 
públiques 
i recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.1.3 Facilitar 
les estades 
d’investigadors 
estrangers en el 
Centre

1.1.3.1 Nombre 
d’investigadors 
visitants del 
Centre

Anual

1.1.4 Facilitar les 
estades de membres 
del Centre en altres 
universitats per tal 
d’elaborar projectes 
de recerca nous amb 
altres investigadors i 
crear vincles estables 
de col·laboració

1.1.4.1 Nombre 
de projectes amb 
col·laboració 
externa / 
projectes amb 
altres centres

Trianual Convocatòries 
públiques 
i recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.1.5 Fomentar 
i vetllar per la 
continuïtat dels 
seminaris del 
Departament 
d’Economia i 
organitzar seminaris 
comuns

1.1.5.1 Nombre 
de seminaris 
efectuats

Anual Recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.2 Obtenir 
finançament a 
escala local, 
nacional i 
europea
(20% total EIX)

1.2.1 Facilitar l’accés 
a convocatòries 
públiques i privades

1.2.2 Concedir 
informació de 
les convocatòries 
vigents en les 
matèries pròpies del 
Centre

1.2.3 Donar suport 
administratiu 
als membres 
per efectuar les 
sol·licituds de les 
convocatòries

1.2.1.1 Nombre 
de projectes 
públics sol·licitats 
i aconseguits

Anual Convocatòries 
públiques i 
finançament 
privat 

1.2 Assolir
excel·lència
científica i
reconeixement
internacional i
nacional en la
recerca pròpia 
del Centre
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1.3 Fomentar 
i impulsar 
la creació i 
participació 
en xarxes 
científiques, 
mantenir i ampliar 
contactes amb 
altres centres de 
recerca i assegurar 
l’intercanvi 
d’investigadors 
mitjançant 
instruments 
i programes 
d’intercanvi 
competitius
(10% total EIX)

1.3.1 Lideratge i 
participació en 
xarxes científiques 
europees i 
col·laboracions amb 
centres de recerca 
estrangers
- manteniment, 
reforçament i 
ampliació de 
relacions científiques 
amb centres de 
recerca estrangers
- participació en 
comitès i consells 
científics estrangers

1.3.1.1 Nombre 
de membres 
del Centre que 
participen en 
xarxes i centres 
de recerca 
estrangers

1.3.1.2 Nombre 
de membres 
del Centre 
que participen 
en comitès i 
consells científics 
estrangers

Trianual Convocatòries 
públiques 
i recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.3 
Incrementar 
la visibilitat 
científica i 
social del 
CREIP a escala 
nacional i 
internacional 
i consolidar 
la imatge 
de recerca i 
transferència 
del Centre

1.3.2 Lideratge i 
participació en 
xarxes estatals 
i regionals o 
col·laboracions amb 
centres de recerca 
estatals i regionals
- manteniment, 
reforçament i 
ampliació de 
relacions científiques 
amb centres de 
recerca nacionals i 
locals
- participació en 
comitès i consells 
científics estatals i 
regionals

1.3.2.1 Nombre 
de membres 
del Centre que 
participen en 
xarxes i centres 
de recerca estatals 
i regionals

1.3.2.2 Nombre 
de membres 
del Centre que 
participen en 
comitès i consells 
científics estatals i 
regionals

1.4 Organització 
i participació 
en activitats 
científiques 
nacionals i 
internacionals
(10% total EIX)

1.4.1 Organització 
d’activitats 
científiques
- organització 
d’activitats 
científiques 
internacionals
-organització 
d’activitats 
científiques estatals i 
regionals

1.4.1.1 Nombre 
d’activitats 
científiques 
internacionals 
organitzades

1.4.1.2 Nombre 
d’activitats 
científiques 
estatals i regionals 
organitzades

Convocatòries 
públiques 
i recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

1.4 
Incrementar 
la visibilitat 
científica i 
social del 
CREIP a escala 
nacional i 
internacional 
i consolidar 
la imatge 
de recerca i 
transferència 
del Centre

Taula 5. Segon eix estratègic del CREIP: Oferta formativa 

Eix 
estratègic
(pes 
assignat 
total)

Línies 
estratègiques (pes 
assignat total eix)

Accions 
desenvolupades i per 
desenvolupar

Indicador de 
seguiment i 
previsió

Calendari
Recursos 
necessaris

Objectiu 
estratègic

Eix 2. 
Educació 
superior, 
oferta 
formativa 
reglada i 
no reglada
(20% total 
PE)

2.1 Garantir la 
continuïtat de 
la menció de 
qualitat dels 
estudis de màster 
en Recerca 
(40% total EIX)

2.1.1 Vetllar pel 
desenvolupament 
del màster en 
Economia Pública 
i Organització 
Industrial

2.1.1.1 
Aconseguir la 
renovació de 
la menció de 
qualitat del 
màster

Trianual Recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

2.1 Assolir
excel·lència
científica i

2.1.2 Fomentar la fi 
dels estudis per a una 
majoria d’estudiants

2.1.2.1 Nombre 
de tesis llegides 

Anual
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Eix 2. 
Educació 
superior, 
oferta 
formativa 
reglada i 
no reglada
(20% total 
PE)

2.1.3 Promoure 
l’accés al màster 
d’un nombre 
suficient de nous 
alumnes

2.1.3.1 Nombre 
d’alumnes de nou 
ingrés

Anual

2.2 Continuar 
i millorar la 
participació del 
CREIP en els 
estudis de grau 
(25% total EIX) 

2.2.1 Oferta 
de matèries i 
assignatures de grau 
amb uns continguts 
introductoris basats 
en les matèries 
pròpies del màster

2.2.1.1 Nombre 
d’assignatures 
del grau on 
s’imparteixen 
continguts afins 
a les matèries del 
màster

Anual 2.2 Assolir
excel·lència
científica i
reconeixement
internacional i
nacional en la
formació de ter-
cer cicle del
Centre

2.2.2 Col·laboració 
amb l’Observatori 
de l’Ocupació de 
la URV en temes 
d’avaluació de la 
programació i oferta 
de màsters del CREIP

2.3 Incrementar 
les activitats del 
CREIP en el camp 
de la formació 
no reglada en els 
àmbits formatius 
que són propis al 
Centre
(35% total EIX)

2.3.1 Oferir cursos 
d’especialització i 
professionalitzadors 
en les matèries 
pròpies

2.3.1.1 Nombre 
de cursos 
d’especialització 
oferts

Trianual 2.3 Assolir
excel·lència
científica i
reconeixement
internacional i
nacional en la
formació de ter-
cer cicle del
Centre

Taula 6. Tercer eix estratègic del CREIP: Transferència científica i tecnològica

Eix estratègic
(pes assignat 
total)

Línies 
estratègiques 
(pes assignat 
total eix)

Accions 
desenvolupades i per 
desenvolupar

Indicador de 
seguiment i 
previsió

Calendari
Recursos 
necessaris

Objectiu 
estratègic

Eix 3. 
Transferència 
científica i 
tecnològica
(15% total 
PE)

3.1 
Assessorament i 
transferència de 
coneixements 
científics i tècnics 
en els camps 
d’excel·lència del 
CREIP 
(70% total EIX)

3.1.1 Fomentar el 
desenvolupament 
d’activitats de 
transferència en els 
àmbits propis del 
Centre

3.1.2 Canalitzar 
les demandes 
d’empreses i 
institucions per tal 
de materialitzar les 
col·laboracions amb 
membres del Centre

3.1.1.1 Nombre 
de contractes 
i recursos 
aconseguits 
mitjançant les 
activitats de 
transferència 

Anual Convocatòries 
públiques i 
finançament 
privat

3.1 Convertir 
el CREIP en 
un centre de 
referència en la 
transferència de 
coneixements en 
els àmbits que li 
són propis

Eix 3. 
Transferència 
científica i 
tecnològica
(15% total 
PE)

3.1.3 Donar a 
conèixer al món 
institucional i 
empresarial i 
a l’entorn les 
capacitats i 
temàtiques de 
recerca pròpies del 
Centre

3.1.4 Constituir-se 
en un interlocutor 
acadèmic i de 
recerca en l’entorn
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Eix 3. 
Transferència 
científica i 
tecnològica
(15% total 
PE)

3.2 Signatura 
de convenis de 
transferència de 
coneixements, 
generació 
d’informes 
i guiatge 
documental
(30% total EIX) 

3.2.1 Donar suport 
legal, administratiu 
i de gestió als 
investigadors 
del Centre en la 
materialització 
dels convenis de 
transferència

3.2.2 Vetllar pel 
compliment dels 
convenis signats

3.2.1.1 Nombre 
de convenis 
i contractes 
gestionats pel 
Centre

Anual Convocatòries 
públiques i 
finançament 
privat

3.2 Convertir 
el CREIP en 
un centre de 
referència en la 
transferència de 
coneixements en 
els àmbits que li 
són propis

Taula 7. Quart eix estratègic del CREIP: Imatge i visibilitat

Eix estratègic
(pes assignat 

total)

Línies estratègiques 
(pes assignat total 

eix)

Accions 
desenvolupades i per 

desenvolupar

Indicador de 
seguiment i 

previsió
Calendari

Recursos 
necessaris

Objectiu 
estratègic

Eix 4. Imatge 
i visibilitat
(10% total 
PE)

4.1 Desenvolupar 
i consolidar 
una imatge de 
recerca coherent 
i competitiva 
d’excel·lència 
científica del 
CREIP, i contribuir 
a la projecció 
internacional de la 
URV 
(50% total EIX)

4.1.1 Desenvolupar 
activitats de 
publicitat de les 
matèries i activitats 
de recerca dutes a 
terme en el Centre 
entre la comunitat 
científica

4.1.2 Fer-se present 
en els fòrums i 
xarxes de recerca 
internacionals, 
estatals i regionals

4.1.3 Fomentar 
la participació 
i representació 
del Centre pels 
seus membres en 
reunions científiques 
i acadèmiques

4.1.1.2 Nombre 
d’activitats 
de publicitat 
desenvolupades

4.1.2.1 Nombre 
de fòrums 
i xarxes de 
recerca amb 
representació 
del Centre

4.1.3.1 Nombre 
de reunions 
científiques i 
acadèmiques 
amb 
representació 
del Centre

Anual

Anual

Anual

Recursos 
propis del 
Centre

4.1 Incrementar 
la visibilitat 
científica i 
social del 
CREIP a escala 
nacional i 
internacional 
i consolidar 
la imatge 
de recerca i 
transferència del 
Centre

4.2 Aconseguir una 
imatge d’excel·lència 
educativa i 
contribuir a la 
divulgació rigorosa 
dels coneixements 
cientificotecnològics 
del Centre entre 
la societat, els 
agents socials, 
polítics i econòmics 
i els mitjans de 
comunicació (25% 
total EIX) 

4.2.1 Desenvolupar 
activitats de 
publicitat de les 
matèries i activitats 
dutes a terme pel 
Centre entre la 
societat, els agents 
socials, polítics i 
econòmics

4.2.2 Fer-se present 
en les activitats 
desenvolupades per 
les entitats socials, 
econòmiques i 
polítiques de l’entorn

4.2.3 Mantenir 
relacions estables de 
comunicació amb 
els ens públics i 
privats de l’entorn

4.2.4 Donar a 
conèixer les activitats 
de recerca del 
Centre als mitjans de 
comunicació

4.2.1.1 Nombre 
d’activitats 
de publicitat 
desenvolupades 
pel Centre

4.2.2.1 Nombre 
d’activitats 
de recerca en 
què el Centre 
participa

4.2.3.1 Nombre 
de convenis i 
col·laboracions 
del Centre amb 
ens públics i 
privats

4.2.4.1 Nombre 
de vegades en 
què el Centre 
apareix als 
mitjans de 
comunicació

Anual

Anual

Anual

Anual

Recursos 
propis del 
Centre

4.2 Incrementar 
la visibilitat 
científica i 
social del 
CREIP a escala 
nacional i 
internacional 
i consolidar 
la imatge 
de recerca i 
transferència del 
Centre
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Eix 4. Imatge 
i visibilitat
(10% total 
PE)

4.3 Incrementar la 
visibilitat interna i 
externa del Centre 
en el camp de 
la transferència i 
l’assessorament 
científic
(25% total EIX)

4.3.1 Desenvolupar 
activitats de 
publicitat de 
les activitats de 
transferència de 
coneixements i 
d’assessorament 
científic dutes a 
terme en el Centre

4.3.2 Fer-se present 
en les activitats 
desenvolupades per 
les entitats socials, 
econòmiques i 
polítiques de l’entorn

4.3.3 Mantenir 
relacions estables de 
comunicació amb 
els ens públics i 
privats de l’entorn

4.3.4 Donar a 
conèixer les activitats 
de recerca del 
Centre als mitjans de 
comunicació

4.3.1.1. 
Nombre 
d’activitats 
de publicitat 
desenvolupades 
pel Centre

4.3.2.1 Nombre 
d’activitats 
d’ens locals en 
què el Centre 
participa

4.3.3.1 Nombre 
de convenis i 
col·laboracions 
del Centre amb 
ens públics i 
privats

4.3.4.1 Nombre 
de vegades en 
què el Centre 
apareix als 
mitjans de 
comunicació

Anual

Anual

Anual

Anual

Recursos 
propis del 
Centre

4.3 Incrementar 
la visibilitat 
científica i 
social del 
CREIP a escala 
nacional i 
internacional 
i consolidar 
la imatge 
de recerca i 
transferència del 
Centre

Taula 8. Cinquè eix estratègic del CREIP: Recursos humans i infrastructures

Eix estratègic
(pes assignat 

total)

Línies 
estratègiques (pes 
assignat total eix)

Accions 
desenvolupades i 
per desenvolupar

Indicador de 
seguiment i 

previsió
Calendari

Recursos 
necessaris

Objectiu 
estratègic

Eix 5. Recursos 
humans, 
infraestructures 
i organització 
(5% total PE)

5.1 Dotació de 
recursos humans 
(50% total EIX)

5.1.1 Incorporació 
al Centre 
d’investigadors 
sèniors (beques 
Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva 
i altres per captar 
personal de 
qualitat que vulgui 
desenvolupar 
la seva recerca 
postdoctoral al 
Centre)

5.1.2 Beques 
d’investigació 
predoctoral:
- amb 
finançament a 
càrrec de la URV
- amb 
finançament 
competitiu

5.1.3 Atraure 
estudiants de grau 
a les línies pròpies 
del Centre

5.1.4 Tècnics de 
suport:
- suport 
administratiu. 
Es requereix un 
administratiu a 
jornada completa

5.1.1.1 
Nombre 
d’investigadors 
sèniors 
contractats

5.1.2.1 
Nombre de 
beques URV i 
competitives 
aconseguides

Trianual

Anual

Anual

Convocatòries 
públiques 
i recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre

5.1 Consolidar 
els recursos 
humans del 
Centre
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Eix 5. Recursos 
humans, 
infraestructures 
i organització 
(5% total PE)

5.2 Dotar el 
CREIP de les 
infraestructures i 
els equipaments 
científics i 
tecnològics 
necessaris
(30% total EIX) 

5.2.1 Dotar 
el Centre 
d’equipament 
informàtic 
(maquinari i 
programari)

5.2.2 Dotar 
el Centre del 
mobiliari i 
instal·lacions 
necessaris per 
desenvolupar les 
seves tasques

5.2.3 
Organització dels 
espais del Centre 
dins la FCEE

5.2.1.1 
Equipament 
informàtic 
instal·lat

5.2.1.2 
Mobiliari i 
instal·lacions

2010-
2011

2010-
2011

2010-
2011

Recursos 
propis del 
Departament 
d’Economia
i del Centre 

5.2 Dotar el 
CREIP de les 
infraestructures i 
els equipaments 
científics i 
tecnològics 
necessaris

5.3 Aspectes 
organitzatius del 
CREIP
(15% total EIX)

Director del 
Centre: S’ha 
establert a la 
Memòria de 
creació del Centre 
el càrrec de 
director/a, que 
queda regulat en 
el Reglament de 
funcionament 
intern i és ocupat 
provisionalment 
per Maria Llop 
com a responsable 
d’implantació del 
Centre

Consell del 
Centre: S’ha 
establert a la 
Memòria de 
creació del Centre 
i queda regulat 
en el Reglament 
de funcionament 
intern. Està 
compost per tots 
els membres del 
Centre

Pendent 
d’elecció

Pendent de 
constitució

Setembre 
del 2010

Setembre 
del 2010

Sense 
necessitat de 
recursos

5.3 Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments 
de finançament 
estable i 
competitius

5.4 Contracte 
programa del 
Centre amb la 
URV
(2.5% total EIX)

5.4.1 Definició 
i establiment 
del contracte 
programa amb la 
URV. Elaboració 
en els terminis 
establerts 
del contracte 
programa amb la 
URV que reculli 
els objectius 
i les accions 
plantejades 
en les línies 
estratègiques del 
Centre

5.4.1.1 
Elaboració 
i aprovació 
del contracte 
programa

2010-
2011

Sense 
necessitat de 
recursos

5.4. Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments 
de finançament 
estable i 
competitius

5.5 Reglament 
de funcionament 
intern del CREIP
(2.5% total EIX)

5.5.1 Definició i 
establiment d’un 
reglament de 
funcionament del 
Centre.

5.5.1.1 
Elaboració i 
aprovació del 
Reglament de 
funcionament 
del Centre

2010-
2011

Sense 
necessitat de 
recursos

5.5 Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments 
de finançament 
estable i 
competitius
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PART III

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE RECERCA

proposta De regLament De funcionament intern DeL centre De recerca en economia inDustriaL i 
economia púbLica (creip)

Preàmbul

Seguint la normativa reguladora dels centres de recerca propis de la URV, la memòria de creació del 
CREIP va estar informada favorablement per la Comissió d’Investigació, en data XX de 2010 i per la Comis-
sió d’Ordenació Acadèmica i Científica, en data XX de 2010, la qual va elevar la proposta de creació al 
Consell de Govern. Aquest, en data XX de 2010, va acordar la creació del CREIP.

L’article 127.1 de l’Estatut de la URV disposa que “la Universitat pot crear, en els àmbits que consideri 
apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca.” I 
l’apartat 2 del mateix article diu que “aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. 
b) Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o 
privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, 
mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de 
base científica, tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària”. En aquest marc, el CREIP 
és un centre de recerca propi de la URV.

D’acord amb les normes aplicables, els centres de recerca de la URV han de dotar-se d’un reglament 
de funcionament intern. Aquest reglament quedarà sotmès a les normatives reguladores d’aquests tipus de 
centres que s’estableixin a la Universitat Rovira i Virgili.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Denominació i règim jurídic

El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) és una estructura de recerca 
pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu l’article 127 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es 
configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el perso-
nal d’administració i serveis als departaments.

2. El CREIP es regirà:

per la legislació vigent que els sigui d’aplicació;a) 

per l’Estatut de la URV;b) 

per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de de-c) 
senvolupament adoptades o que puguin adoptar els òrgans competents de la URV que els 
puguin afectar;

per les disposicions d’aquest Reglament de funcionament intern i altres normes dictades d) 
pels òrgans competents del Centre de Recerca, sempre que no envaeixin l’àmbit compe-
tencial d’un altre òrgan o administració.

Article 2. Objectius i activitats

L’objectiu del CREIP és ser una estructura que articuli i potenciï la investigació en els diferents 1. 
àmbits de la investigació en economia, que es du a terme, inicialment, entre els grups de recerca 
del departament d’Economia, amb la finalitat de millorar la qualitat de la recerca, afavorir la trans-
ferència i desenvolupar docència relacionada amb la seva recerca. Es tracta de crear un centre de 
referència a escala nacional i internacional.

Per assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies d’acord amb la normativa 2. 
reguladora dels instituts de recerca, el CREIP realitzarà les activitats següents:

elaborar projectes de recerca i de transferència de tecnologia i coneixement;a) 

participar en l’organització i impartir estudis de doctorat, postgrau i cursos d’especialit-b) 
zació i d’actualització professional en l’àmbit de les seves competències d’acord amb la 
normativa vigent;

concretar i executar treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a c) 
persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent i d’acord 
amb la normativa pròpia de la URV;
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organitzar seminaris, congressos i altres activitats de difusió de la recerca;d) 

acollir investigadors visitants d’altres centres i universitats.e) 

Article 3. Composició i recursos

El CREIP podrà disposar dels recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments 1. 
als grups de recerca que l’integrin. També podrà disposar d’investigadors externs quan col·laborin 
activament en les activitats del CREIP.

Es podran vincular al Centre membres de grups de recerca de la URV que desenvolupin línies de 2. 
recerca relacionades amb el Centre. Inicialment, es vinculen al CREIP les persones que es relacio-
nen en la disposició addicional.

Per considerar la vinculació al Centre de membres investigadors s’haurà de complir un dels criteris 3. 
següents:

tenir un sexenni actiu;a) 

gaudir de la condició d’investigador actiu per la URV;b) 

haver publicat com a mínim 3 articles en revistes del c) Social Science Citation Index en els 
darrers 5 anys;

haver llegit la tesi doctoral els últims 6 anys;d) 

ser personal investigador en formació, dirigit per un membre del Centre.e) 

La vinculació de nous membres de recerca o investigadors al Centre serà acordada pel Consell de 4. 
Direcció. Un requisit imprescindible per ser adscrit és complir els punts 2 i 3 d’aquest article. La 
vinculació serà comunicada pel director o directora del Centre al vicerectorat competent.

El Consell de Direcció podrà proposar la desvinculació de membres de recerca per incompliment 5. 
dels seus compromisos. En tot cas, s’ha de ratificar la desvinculació dels investigadors que no com-
pleixin els criteris 2 o 3 d’aquest article.

Es pot vincular temporalment al CREIP el personal d’altres universitats i institucions públiques o 6. 
privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que s’adscriuen, la 
durada i, si escau, els termes de la propietat intel·lectual.

El director o directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CREIP.7. 

Capítol II. Organització

Article 4. Òrgans de govern

El CREIP tindrà els òrgans de govern següents:1. 

el Consell de Direcció,a) 

el director o la directora.b) 

El procediment d’elecció dels òrgans de govern del Centre de Recerca es regirà pel que disposa la 2. 
normativa d’eleccions a òrgans col·legiats i unipersonals de la URV.

Article 5. El Consell de Direcció

El Consell de Direcció, que estarà presidit pel director, està format per:1. 

els investigadors amb un sexenni actiu que formen part del centre;a) 

un representant dels investigadors que no tenen un sexenni actiu;b) 

un representant del personal investigador en formació que desenvolupi la seva activitat c) 
de recerca al CREIP, si n’hi ha, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest col·lectiu. Aquest 
representant ho serà per una durada màxima de 2 anys, i transcorregut aquest període es 
convocaran de nou eleccions;

un representant de suport a la recerca, si n’hi ha (tècnic de suport o de gestió a la recer-d) 
ca);

el personal d’altres universitats i institucions públiques o privades adscrit al CREIP no forma e) 
part del Consell de Direcció.

D’entre els membres del Consell de Direcció i a proposta del director del Centre de Recerca, s’es-
collirà un secretari encarregat d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció. Aquest 
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secretari ho serà per una durada màxima de 3 anys amb possibilitat de renovació si el director del 
Centre i el Consell de Direcció ho aproven.

Són competències del Consell de Direcció:2. 

concretar les línies de recerca i aprovar la programació d’activitats del Centre de Recerca;a) 

garantir el desenvolupament del seu pla estratègic, així com la seva revisió;b) 

aprovar el pressupost i la memòria anual d’activitats del Centre, amb menció especial del c) 
calendari de seminaris i investigadors visitants;

elaborar el Reglament del Centre i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell d) 
de Govern perquè l’aprovi;

escollir el director del Centre;e) 

acordar la vinculació i desvinculació (en aquest cas, ratificar-la, si escau) dels membres de f) 
recerca al Centre de Recerca;

aprovar la proposta dels contractes-programa que eventualment es puguin establir amb la g) 
URV;

avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CREIP per h) 
assegurar-ne la viabilitat i qualitat;

establir un model organitzatiu per al desenvolupament de les activitats de recerca;i) 

aprovar la incorporació de nous membres al centre;j) 

vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, salut i medi am-k) 
bient en l’àmbit d’actuació del Centre de manera coordinada amb els responsables de la 
universitat, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li 
és pròpia;

aprovar les línies formatives en les quals participi el centre.l) 

El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada sis mesos, i en sessió 3. 
extraordinària sempre que el seu director ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d’una 
tercera part dels seus membres.

Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent i s’han de notificar a 4. 
cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies. No es poden prendre acords vàlids 
respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents 
tots els membres del Consell amb el vot favorable de la majoria.

Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria, és necessària, com a 5. 
mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més de la del director 
i del secretari, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà mitja 
hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït si hi és present, 
a més a més del president i del secretari o les persones que els substitueixin, un terç dels seus 
membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el 
moment de la votació. En cas d’empat, el vot del director té valor diriment.

Per a l’adopció d’acords sobre la modificació del Reglament, l’aprovació de la memòria, la vin-6. 
culació i desvinculació dels membres del CREIP i l’elecció del director o directora, caldrà el vot 
favorable de la majoria simple dels membres del Consell.

Article 6. El director o la directora

El director o la directora serà elegit per majoria simple pel Consell de Direcció d’entre els seus 1. 
membres amb un sexenni actiu.

El director o la directora, que n’exerceix les funcions de direcció, gestió ordinària i el representa, 2. 
serà nomenat pel rector de la URV i el seu mandat serà per un període de 3 anys no renovable en 
els tres períodes de mandat següents.

Són funcions del director o la directora:3. 

representar el centre, dirigir-lo i realitzar la gestió ordinària;a) 

proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans;b) 

desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció;c) 

signar els contractes programa que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV i d) 
presentar les memòries que el contracte programa estableixi;

convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;e) 
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autoritzar les despeses del Centre de Recerca;f) 

autoritzar els projectes de transferència que es generin des del CREIP;g) 

trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir h) 
en la relació del personal acadèmic que pertany al Centre o en l’establiment del programa 
establert;

totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives al i) 
CREIP que aquest Reglament no atribueixi al Consell de Direcció.

Capítol III. Règim econòmic

Article 7. Gestió econòmica

Les despeses del Centre de Recerca seran autoritzades pel seu director o directora.1. 

La gestió econòmica dependrà directament del Centre de Recerca i a efectes administratius es durà 2. 
a terme des del Departament d’Economia.

Tots els projectes de recerca o de transferència en què el responsable o investigador principal sigui 3. 
un membre del Centre vinculat a la URV, es gestionaran al CREIP des del Departament d’Economia 
o de la FURV, si escau.

La part d’4. overheads de projectes de recerca i transferència corresponent a departaments i obtinguts 
pel CREIP seran distribuïts entre els departaments participants en el projecte de manera proporcio-
nal al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments.

Article 8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de 1. 
l’activitat desenvolupada pels membres del CREIP seran titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet 
no afectarà la condició d’autors (o inventors).

En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del CREIP, 2. 
caldrà identificar la pertinença dels seus membres, al Departament al qual pertanyen i a la URV, 
seguint la normativa de filiació pròpia de la URV.

Disposició addicional

A l’entrada en vigor d’aquest Reglament, estan vinculats al CREIP els investigadors que figuren a l’annex 
I d’aquest reglament.

Disposició transitòria

Un cop aprovada la creació del Centre de Recerca pel Consell de Govern de la URV, el rector de la URV 
procedirà a nomenar un director o directora en funcions del Centre, el qual ha de promoure eleccions per 
constituir el Consell de Direcció del Centre de Recerca i per elegir el director o la directora del Centre, que 
s’hauran de celebrar en el termini màxim de 3 mesos a comptar de l’aprovació del Centre de Recerca pel 
Consell de Govern de la URV.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia que l’aprovi el Consell de Govern. No obstant això, un 
cop constituït el Consell de Direcció per primer cop, quedarà supeditat a la seva ratificació, per majoria 
simple dels seus membres.

annex i. reLació De membres iniciaLs DeL creip 

A l’entrada en vigor d’aquest Reglament, estan adscrits al CREIP els investigadors següents:

Nom de l’investigador Grup de recerca al qual pertany

Josep Maria Arauzo QURE

Nektarios Aislanidis QURE
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Lluís Carreras

Teresa Corbella GRAE

Misericòrdia Carles GRAES

Matthias Dahm GRODE

Lluís Díaz QURE

Juan Antonio Duro GRIT

Montserrat Ferré GRODE

Ricardo Flores GRODE

Mariela Roxana Fuks QURE

Danilo Guatoli GRODE

Susana Iranzo QURE

Maria Llop QURE

Miquel Manjón QURE

Carolina Manzano GRODE

Ferran Mañé QURE

Mònica Martín GRIT

Òscar Martínez QURE

Xavier Ponce GRIT

Jordi Sardà GRAES

Agustí Segarra GRIT

Olga Slivko GRODE

Victòria Soldevila

Mercedes Teruel GRIT

Bernd Theilen GRODE

Xosé Luis Varela GRIT

PART IV

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DEL CREIP DURANT EL PERÍODE 2006-2009

1. pubLicacions

1.1 Articles en revistes JCR

2006

asLaniDis, N. (2006). “Testing for two-regime threshold cointegration in the parallel and official markets for 
foreign currency in Greece” (juntament amb G. Kouretas), Economic Modelling, 22, 665–682.

asLaniDis, N. (2006). “Smooth transition pollution-income paths” (juntament amb A. xepapaDeas), Ecological 
Economics, 57, 182–189.

Díaz, L. (2006). “Is there a risk-return trade off across educations? Evidenece for Spain” (juntament amb J. 
hartog), Investigaciones Económicas, 30 (2), 317–351.

Duro, J. A. (2006). “International inequalities in per capita CO2 emissions: a decomposition methodology 
be Kaya factors”, Energy Economics, 28, 170–187.

ferré, M. (2006). “Explaining aggregate private saving behaviour: new evidence from panel of OECD coun-
tries” (juntament amb A. garcía i J. ramajo), Applied Financial Economics Letters, 2, 311–315.

martínez, O. (2006). “Large shocks versus small shocks (or does size matter? May be so)” (juntament amb J. 
gonzaLo), Journal of Econometrics, 135, 311–347.
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sarDà, J. (2006). “Size and scope of the underground economy in Germany” (juntament amb M. picKharDt), 
Applied Economics, 38 (14), 1707–1713.

2007

arauzo, J. M. (2007). “A note on spatial autocorrelation at local level”, Applied Economics Letters, 7–9, 
667–671.

arauzo, J. M. (2007). “The determinants of population an jobs at a local level. An application for catalan 
municipalities”, The Annals of Regional Science, 41, 87–104.

Dahm, M. (2007). “Tullock and Hirshleifer: a meeting of the minds” (juntament amb J. aLcaLDe), Review of 
Economic Design, 11, 101–124.

Díaz, L. (2007). “Earning risk and demand for higher education: a cross-section test for Spain” (juntament 
amb J. hartog), Journal of Applied Economics, 10, 1–28.

Díaz, L. (2007). “Compensating wage differentials for schooling risk in Denmark” (juntament amb J. hartog 
i H. S. nieLsen), Scandinavian Journal of Applied Economics, 10, 1–28.

fLores, R. (2007). “Airline schedule competition” (juntament amb J. K. bruecKner), Review of Industrial Or-
ganization, 30, 161–177.

fLores, R. (2007). “Strategic formation of airline alliances” (juntament amb R. moner-coLonques), Journal of 
Transport Economics and Policy, 41, 427–449.

LLop, M. (2007). “Comparing multipliers in the social accounting Matrix framework: the case of Catalonia”, 
Environment and Planning A, 39 (8), 2020–2029.

LLop, M. (2007). “Composition of greenhouse gas emissions in Spain: an input-output analysis” (juntament 
amb I. butnar), Ecological Economics, 61 (2-3), 388–395.

LLop, M. (2007). “Analysis of linear multipliers in an open regional economy” (juntament amb A. manresa), 
Regional Studies, 41, 421–428.

LLop, M. (2007). “Economic structure and pollution intensity within the environmental input-output fra-
mework”, Energy Policy, 35 (6), 3410–3417.

manjón, M. (2007). “Does the proxy for shareholders’ control make a difference in firm-performance re-
gressions? Evidence from a blockholder system of corporate governance”, Applied Economics Letters, 
14, 445–459.

theiLen, B. (2007). “Delegation and information sharing in Cournot duopoly”, Journal Economics, 92 (1), 
21–50.

2008

arauzo, J. M. (2008). “Industrial location at a local level: comments on the territorial level of the analysis”, 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99 (2), 193–208.

arauzo, j. m.; martín, M. (2008). “New business formation and employment growth: some evidence for the 
spanish manufacturing industry” (juntament amb D. LiViano), Small Business Economics, 30 (1), 73–84.

arauzo, j. m.; segarra, A. (2008). “Sources of innovation and industry-university interaction: evidence from 
spanish firms”, Research Policy, 37(8), 1283–1295.

asLaniDis, N. (2008). “Regime-switching and the shape of the emission-income relationship” (juntament 
amb A. xepapaDeas), Economic Modelling, 25, 731–739.

carLes, M. (2008). “Competing risks to breats cancer mortality in Catalonia” (juntament amb E. ViLaprinyó; 
R. gispert; M. martínez; R. pLa; J. A. espinàs; M. rué), Bmc Cancer, 8, 331–335.

carLes, M. (2008). “Dissemination of periodic mammography and patterns of use, by birth cohort, in Ca-
talonia (Spain)” (juntament amb m. rué; m. carLes; e. ViLaprinyó; m. martínez; j. a. espinàs; r. pLa; p. 
bruLugat), Bmc Cancer, 8, 336–347.

corbeLLa, T. (2008). “Teacher reports of peer aggression in preschool: its relationship to DSM-IV externali-
zing disorders” (juntament amb E. Domènech-LLaberia; m. c. jané; t. corbeLLa; s. baLLespí; m. mitjaViLa; j. 
canaLs), The Spanish Journal of Psychology, 11 (2), 433–442.

Dahm, M. (2008). “Biased contests” (juntament amb N. Porteiro), Public Choice, 136, 55–67.

Dahm, M. (2008). “Informational lobbying under the shadow of political pressure” (juntament amb N. por-
teiro), Social Choice and Welfare, 30, 531–559.

Dahm, M. (2008). “Side effects of campaign finance reform” (juntament amb N. porteiro), Journal of the 
European Economic Association, 6, 1057–1077.
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Duro, J. A. (2008). “Cross-country inequalities in welfare and its decomposition by Sen factors: the virutes 
of the Theil index”, Applied Economics Letters, 15 (13), 1041–1045.

Duro, J. A. (2008). “Analysis of the international distribution of per capita CO2 emissions using the polarit-
zation concept” (juntament amb E. paDiLLa), Energy Policy, 36, 456–466.

ferré, M. (2008). “Fisical policy coordination in the EMU”, Journal of Policy Modelling, 30, 221–235.

iranzo, S. (2008). “Skill dispersion and firm productivity: an analysis with employer-employee matched 
data” (juntament amb F. schiVarDi; e. tosetti), Journal of Labor Economics, 26 (2), 247–285.

iranzo, S. (2008). “Demand under product differentiation: an empirical analysis of the US wine market” 
(juntament amb T. DaVis; f. ahmaDi-esfahani), The Australian Journal of Agricultural and Resource Eco-
nomics, 52 (4), 401–417.

LLop, M. (2008). “Input-output analysis of alternative policies implemented on the energy activities: an Ap-
plication for Catalonia” (juntament amb L. pié), Energy Policy, 36 (5), 1642–1648.

LLop, M. (2008). “Economic impact of alternative water policy scenarios in the spanish production system: 
an input-output analysis”, Ecological Economics, 68, 288–294.

manjón, M. (2008). “Recent development in german corporate governance” (juntament amb L. gergen; L. 
renneboog), International Review of Law and Economics, 28, 175–193.

theiLen, B. (2008). “Lobbying and contract delegation in public procurement”, The B. E. Journal of Economic 
Analysis & Policy, 8, 1 (Topics), 38.

2009

arauzo, J. M. (2009). “Industrial location at the intra-metropolitan level: the role of agglomeration econo-
mies” (juntament amb E. ViLaDecans), Regional Studies, 43 (4) 545–558.

asLaniDis, N.; iranzo S. (2009). “Environment and development: is there a Kuznets curve for CO2 emis-
sions?”, Journal of Applied Economics, 41, 803–810.

carLes, M. (2009). “Effectiveness of early detection on breast cancer mortality reduction in Catalonia 
(Spain)” (juntament amb M. rué; e. ViLaprinyó; m. martínez; j. a. espinàs; r. pLa; m. Lee), Bmc Cancer, 
9, 326–347.

corbeLLa, T. (2009). “Prevalence of major depression in preschool children” (juntament amb E. Domènech-
LLaberia; f. Viñas; e. pLa; m. c. jané; m. mitjaViLa; f. canaLs), European Child and Adolescent Psychiatry, 
18 (10), 597–604.

Dahm, M. (2009). “Trials, tricks and transparency: how disclosure rules affect clinical knowledge” (junta-
ment amb P. gonzáLez; N. porteiro), Journal of Health Economics, 28, 1141–1153.

Díaz, L. (2009). “Disentangling the housing satisfaction puzzle: Does homeownership really matter?”, Jour-
nal of Economic Psychology, 30, 745–755.

Díaz, L. (2009). “Political institutions and telecomunications” (juntament amb V. anDonoVa), Journal of De-
velopment Economics, 89, 77–83.

ferré, M.; manzano, C. (2009). “When do central banks prefer to intervene secretly?”, International Journal 
of Finance and Economics, 14, 378–393.

fLores, R. (2009). “Airline competition and network structure”, Transportation Research Part B: Methodo-
logical, 43, 966–983.

fLores, R. (2009). “Airline alliances: parallel or complementary?”, Applied Economics Letters, 16, 585–590.

iranzo, S. (2009). “Migration and trade: theory with an application to the Eastern-Western european integra-
tion”, Journal of International Economics, 79 (1), 1–19.

iranzo, S. (2009). “Schooling externalities, technology and productivity: theory and evidence form US 
States” (juntament amb G. peri), Review of Economics and Statistics, 91 (2), 420–431.

theiLen, B. (2009). “Market competition and lower tier incentives”, The B. E. Journal of Theoretical Econom-
ics, 9 (1), article 19.

theiLen, B. (2009). “Monitoring gains and decentralization”, The B. E. Journal of Theoretical Economics, 9 
(1), article 32.

2010

arauzo, j. m.; manjón, M. (2010). “Empirical studies in industrial location: an assessment of their methods 
and results” (juntament amb D. LiViano), Journal of Regional Science, pròximament.
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arauzo, j. m.; manjón, M. (2010). “Locations and relocations: determinants, modelling and interrelations”, 
Annals of Regional Science, pròximament.

asLaniDis, N. (2010). “Leading indicator properties of US high-yield credit spreads” (juntament amb A. 
cipoLLi ni), Journal of Macroeconomics 32(1), 145–156.

Dahm, M. (2010). “Foundations for contest success functions” (juntament amb L. corchón), Economic The-
ory, 43, 81–98.

Dahm, M. (2010). “Free mobility and taste-homogeneity of jurisdiction structures”, International Journal of 
Game Theory, 39, 259-272.

Dahm, M. (2010). “Rent seeking and rent dissipation: a neutrality result”, Journal of Public Economics, 94, 
1–7.

fLores, R. (2010). “Congested hubs”, Transportation Research Part B: Methodological, 44, 358–370.

fLores, R. (2010). “Scheduled service versus private transportation: the role of distance” (juntament amb V. 
biLotKach; X. fageDa), Regional Science and Urban Economics, 40, 60–72.

terueL, M. (2010). “Gibrat’s law and the learning process”, Small Business Economics, 34 (4), 355–373.

theiLen, B. (2010). “The determinants of health care expenditure: new results from semiparametric estima-
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31 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Recerca, transferència i innovació

segarra, A.; terueL M. (2007). “Productivitat i competència: una aplicació a les empreses industrials catala-
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Sanitàries. Lloc i data celebració: SAGESSA / Universitat Rovira i Virgili, 2007.

Lluís Carreras Roig

Membre del comitè organitzador del X Simposi Univeristat-Empresa. Lloc i data de celebració:  –
Centre Universitari Baix Penedès, 2006.

Membre del comitè organitzador de l’XI Simposi Univeristat-Empresa. Lloc i data de celebració:  –
Centre Universitari Baix Penedès, 2007.

Coordinador del seminari La Cooperativa, una Empresa Democràtica per a Tothom. Lloc i data de  –
celebració: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials / Aposta, Escola de Cooperativisme / 
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, Generalitat de Catalunya, 2008.

Participació en La Cooperativa, una Empresa Democràtica per a Tothom. Lloc i data celebració:  –
Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, 2008.

Membre del comitè organitzador del XII Simposi Univeristat-Empresa. Lloc i data celebració: Cen- –
tre Universitari Baix Penedès, 2008.

Membre del comitè organitzador de les I Jornades Universitat i Empresa Cooperativa a la Univer- –
sitat Rovira i Virgili: Els Reptes de l’Empresa Cooperativa en l’Entorn Globalitzat. Siutació de Crisi 
i Perspectives de Futur. Lloc i data de celebració: Facultat de Ciències Jurídiques. Tarragona, 2009. 

Ricardo Flores Fillol

Membre del comitè científic del 1st Madrid Workshop on Transport Economics. Lloc i data de  –
celebració: FEDEA, 2008.

Organitzador local de les XXII Jornades de Economía Industrial. Lloc i data de celebració: Unive- –
ristat Rovira i Virgili, 2008.

Organitzador local de The Process of Innovation: Skills, Firms and Locational Advantage. Lloc i data  –
de celebració: Universitat Rovira i Virgili, 2008.

Susana Iranzo Sancho

Discutidor convidat en l’Egon Sohmen Symposium. Lloc i data de celebració: Universitat Pompeu  –
Fabra / Centre de Recerca d’Economia Internacional, 2008.

Miquel Manjón Antolín

Membre del Comitè científic de les XXII Jornades de Economía Industrial. Lloc i data de celebració:  –
Universitat Rovira i Virgili, 2008.

Ferran Mañé Vernet

Organitzador local de les XXII Jornades d’Economia Industrial. Lloc i data de celebració: Universi- –
tat Rovira i Virgili, 2008.

Coorganitzador local de The Process of Innovation: Skills, Firms and Location Advantage. Lloc i  –
data de celebració: Universitat Rovira i Virgili, 2008.

Carolina Manzano Tovar

Membre del comitè científic del XVI Foro de Finanzas. Lloc i data de celebració: Castelló, 2006. –

Membre del comitè científic del XXXI Simposio de Análisis Económico. Lloc i data de celebració:  –
Universitat d’Oviedo, 2006.

Membre del comitè científic del XXXII Simposio de Análisis Económico. Lloc i data de celebració:  –
Zaragoza, 2007.

Commentarista del “Portfolio Paper Choice with Accouting Concerns”, al congrés XV Foro de Fi- –
nanzas (autors: S. Glavan i M. Trombett). Lloc i data de celebració: Universitat de les Illes Balears, 
2007.
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Membre del comitè científic del XV Foro de Finanzas. Lloc i data de celebració: Universitat de les  –
Illes Balears, 2007.

Jordi Sardà Pons

Organitzador del  – workshop “INFER on changes in the labour market and challenges of the 21st 
century”. Lloc i data de celebració: Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre, 
2008.

Organitzador del  – workshop “The process of innovation: skills, firms and location advantage”. Lloc 
i data de celebració: Universitat Rovira i Virgili, 2008.

Mercedes Teruel Carrizosa

Curs Finances Davant la Globalització i la Societat de la Informació. Lloc i data de celebració:  –
Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili, 2007.

X Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre (Economia de la Informació). Lloc i data de celebra- –
ció: Campus de Betània, 2007.

Membre del comitè coordinador de Democratic Communities in Academic Research on Economic  –
Development (DARE) Graduate School in Economic Governance, Development and Public Policy. 
Lloc i data de celebració: Universitat Rovira i Virgli, 2007.

Bernd Theilen

Organitzador local de les XXII Jornades d’Economía Industrial. Lloc i data de celebració: Universi- –
tat Rovira i Virgili, 2008.

4. seminaris DeL Departament D’economia

2007

Títol: Pairwise Influences and Bargaining Amog the Many

Ponent: Joan de Martí (Universitat Pompeu Fabra)

Data/lloc: 18 de gener

Títol: The Effect of Outplacement on Umpoyment Duration in Spain

Ponent: F. Alonso Arellano (Universitat d’Alacant)

Data/lloc: 26 de gener

Títol: South Africa On-Call: Information Technology and Labour Restructuring in South African Call 
Centers

Ponent: Chris Benner (Universitat Estatal de Pennsilvània)

Data/lloc: 30 de gener

Títol: Anti-Evasion Auditing Policy in the Presence of Common Income Shocks

Ponent: Miquel Sánchez Villalba (London School of Economics)

Data/lloc: 2 de febrer

Títol: Airline Competition and Network Structure

Ponent: Ricardo Flores Fillol (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 9 de febrer
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Títol: Does it Play to Study Far from Home? Explaining the Returns to Geographic Mobility of Italian 
College Graduates

Ponent: Mattia Makovec (Universitat d’Alacant)

Data/lloc: 16 de febrer

Títol: Efectos del Sistema Financiero en la Creación de Empresas: un Análisis Aplicado a los Municipios 
Españoles

Ponent: Elisabet Viladecans (Universitat de Barcelona)

Data/lloc: 20 de febrer

Títol: Bussiness-Science Research Collaboration under Moral Hazard

Ponent: Isabel Maria Medalho Pereira (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 23 de febrer

Títol: Dynamic Competition in Telecom Networks under the Receiver Pays Principle

Ponent: Ángel Luis López Rodríguez (Universitat de Tolosa)

Data/lloc: 2 de març

Títol: Budgetary Separation in the American States and the Tax Level: a Regression Discontinuity Analysis

Ponent: Leandro Machado de Magalhaes (Universitat de Bristol)

Data/lloc: 9 de març

Títol: Labor Productivity in Europe. Evidence from a Sample of Regions

Ponent: Rosella Nicollini (IAE. Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 21 de març

Títol: Some Evidence that Women are More Mobile than Men: the Case of Human Capital Migration 
in the UK

Ponent: Alessandra Fagglan (Universitat de Reading)

Data/lloc: 28 de març

Títol: Political Budget Cycles and Fiscal Decentralization

Ponent: Nicolás Porteiro (Universitat Pablo de Olavide)

Data/lloc: 15 de juny

Títol: Trade and Migration: a U-Shaped Transition in Eastern Europe

Ponent: Adolfo Cristóbal Campoamor (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 26 de juny

Títol: Aggregation Technologies and the Voluntary Provision of Public Goods: Experimental Evidence

Ponent: Michael Pickhardt (Universitat Westfaliana Wilhelm, Alemanya)

Data/lloc: 15 de setembre

Títol: Endogenous Structural Change and Dynamic in Definite Systems of Equations

Ponent: Mario Eduardo Firmenich (URV)

Data/lloc: 20 d’abril
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Títol: Are Specific Skills an Obstacle to Labor Market Adjustment? Theory and an Application to the EU 
Enlargement

Ponent: Julián Messina (Universitat de Girona)

Data/lloc: 26 d’abril

Títol: New Firm Formation and Dynamic Factor Demand: the Spanish Case

Ponent: Daniel Liviano Solís (URV)

Data/lloc: 30 d’abril

Títol: Capital Humà i Productivitat en la Indústria Catalana

Ponent: Maria Teresa Fibla Gasparin (URV)

Data/lloc: 11 de maig

Títol: The Demand for Competencies: Implications for the Educational System

Ponent: Daniel Miravet Arnau (URV)

Data/lloc: 11 de maig

Títol: Social Capital, Public Policy and Accountability

Ponent: Danilo Guaitoli (URV)

Data/lloc: 25 de maig

Títol: Aplicació de Conceptes de Distribució a l’Analisi Mediambiental. Una Línia de Recerca Fèrtil

Ponent: Juan Antonio Duro Moreno (URV)

Data/lloc: 28 de maig

Títol: Housing Satisfaction, Homeownership and Housing Mobility: a Panel Data Analysis for Twelve 
EU Countries

Ponent: Luis Díaz Serrano (URV)

Data/lloc: 1 de juny

Títol: A Non Linear Threshold Model for the Dependence of Extremes of Stationary Sequence

Ponent: Oscar Martínez Ibáñez (URV)

Data/lloc: 8 de juny

Títol: The Economics of Invesment in Clinical Trials

Ponent: Paula González (Universitat Pablo de Olavide)

Data/lloc: 15 de juny

Títol: Triggering Competition in the Spanish Airline Market: the Role of Airport Capacity and Low Cost 
Carriers

Ponent: Xavier Fageda (Universitat de Barcelona)

Data/lloc: 13 de desembre

2008

Títol: Una Forma de Medir la Incertidumbre Provocada por los Valores no Disponibles en una Base de 
Datos: la Imputación Múltiple

Ponent: Sebastián Cano Berlanga (URV)

Data/lloc: 17 de gener



44 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Recerca, transferència i innovació

Títol: What Works Best for Getting the Unemployed Back to Work? Employment Services or Small Busi-
ness Assistance Programs. Evidence from Romania

Ponent: Núria Rodríguez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 31 de gener

Títol: The Organizational Learning of Complementary R&D Strategies: Evidence for the Spanish Manu-
facturing Firms

Ponent: Abel Lucena (Universitat Pompeu Fabra)

Data/lloc: 13 de febrer

Títol: Service Offshoring and White-collar Employment

Ponent: Rosario Crino (Universitat Luigi Bocconi)

Data/lloc: 19 de febrer

Títol: Advertising and Consumer Awareness of a New Product

Ponent: Alicia Barroso (Centro de Estudios Monetarios y Financieros)

Data/lloc: 22 de febrer

Títol: Efectos Macroeconómicos de la Inmigración: Simulaciones con REMS

Ponent: Javier Ferri (Universitat de València)

Data/lloc: 28 de febrer

Títol: Situación Actual y Perspectivas de Futuro para la Modelización Económica Sectorial

Ponent: Javier Ferri (Universitat de València)

Data/lloc: 28 de febrer

Títol: An Investigation on the Pay-off to Generic Competences for Core Employees in Catalan Manufac-
turing Firms

Ponent: Daniel Miravet Arnau (URV)

Data/lloc: 13 de març

Títol: Entry, Regulation and Growth

Ponent: Antonio Ciccone (Universitat Pompeu Fabra)

Data/lloc: 9 d’abril

Títol: Finance and Growth

Ponent: Antonio Ciccone (Universitat Pompeu Fabra)

Data/lloc: 9 d’abril

Títol: La Cooperativa, una Empresa Democràtica per a Tothom

Ponent: Lluís Carreras Roig (URV)

Data/lloc: 16 d’abril

Títol: Economic Impact of Alternative Policies Implemented on the Energy Activities: an Input-output 
Analysis for Catalonia

Ponent: Laia Pié Dols (URV)

Data/lloc: 24 d’abril
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Títol: Productividad de las Pymes Catalanas: Cuándo y Cómo la Organización del Trabajo Complemen-
ta la Innovación en Proceso

Ponent: Maria Teresa Fibla Gasparín (URV)

Data/lloc: 15 de maig

Títol: Trade and Capital Flows: a Financial Frictions Perspective

Ponent: Pol Antràs (Universitat de Harvard)

Data/lloc: 25 de maig

Títol: Globalització i Creixement Econòmic

Ponent: Óscar Bajo Rubio (Universitat de Castella-la Manxa)

Data/lloc: 29 de maig

Títol: Foreign Direct Inversment and Regional Growth: an Analysis of the Spanish Case

Ponent: Óscar Bajo Rubio (Universitat de Castella-la Manxa)

Data/lloc: 29 de maig

Títol: Industrial Location: a Spatial Approach

Ponent: Daniel Liviano Solís (URV)

Data/lloc: 5 de juny

Títol: Innovació i Districtes Industrials

Ponent: Rafael Boix Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 10 de juny

Títol: The Economics of International Migration: Facts and Issues

Ponent: Giovanni Peri (Universitat de Califòrnia a Davis)

Data/lloc: 19 de juny

Títol: Task Specialization, Immigration and Wages (juntament amb Chad Sparber)

Ponent: Giovanni Peri (Universitat de Califòrnia a Davis)

Data/lloc: 19 de juny

Títol: Distance to Frontier and Appropriate Business Strategy

Ponent: Alex Coad (Max Planck Institute of Economics)

Data/lloc: 4 de setembre

Títol: Mètodes Empírics de l’Organització Industrial

Ponent: Marc Ivaldi (Unviersitat de Tolosa 1)

Data/lloc: 29 de setembre

Títol: The Cost of Contract Renegotiation in French Urban Transport Systems

Ponent: Marc Ivaldi (Unviersitat de Tolosa 1)

Data/lloc: 30 de setembre
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Títol: Nuevas Técnicas para el Análisis Económico Aplicado: SBA y SIG (SBA: Simulación Basada en 
Agentes, SIG: Sistemas de Información Geográfica)

Ponent: Federico Pablo Martín (Universitat d’Alcalá de Henares)

Data/lloc: 9 d’octubre

Títol: All-pay Auction Equilibria in Contests (juntament amb José Alcalde)

Ponent: Matthias Dahm (URV)

Data/lloc: 16 d’octubre

Títol: The Effect of Labor Market Rigidities on Firms’ R&D Behavior

Ponent: Joaquín Artés Caselles (Universitat Complutense de Madrid) 

Data/lloc: 23 d’octubre

Títol: Codes of Best Practice under Competitive Markets (juntament amb David Pérez-Castrillo)

Ponent: Eduard Alonso Paulí (Universitat Pablo de Olavide)

Data/lloc: 6 de novembre

Títol: Risk Attitude and Wage Growth: Replication and Reconstruction (juntament amb S. Budria i A. 
Ferrer i Carbonell)

Ponent: Joop Hartog (Universitat d’Amsterdam)

Data/lloc: 13 de novembre

Títol: Employee Involvement, Computers and Job Tasks

Ponent: Francis Green (Universitat de Kent)

Data/lloc: 20 de novembre

Títol: Decentralization and Bargaining

Ponent: Bernd Theilen (URV)

Data/lloc: 27 de novembre

Títol: Spatial Skill Heterogeneity and Growth: an Agent-based Policy Analysis

Ponent: Michael Neugart (Universitat Lliure de Bolzano)

Data/lloc: 4 de desembre

Títol: Internal and External Determinants of Radical and Incremental Innovation in SMEs: the Case of 
Catalonia

Ponent: Josep Maria Arauzo Carod (URV)

Data/lloc: 11 de desembre

Títol: Testing Estimates of the Underground Economy: a Note on Methodology

Ponent: Jordi Sardà Pons (URV)

Data/lloc: 18 de desembre

2009

Títol: How Well Are Workers Rewarded for Their Generic Competences? An Investigation of Core Em-
ployees, Supervisors and Managers in Catalan Firms

Ponent: Ferran Mañé (URV)

Data/lloc: 22 de gener
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Títol: Partnerships in Pre-competitive Agreements (juntament amb Rosella Nicolini)

Ponent: Xavier Martínez-Giralt (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 29 de gener

Títol: Consequences of an Aging Population: Need for Care by Elderly Parents, Care Provision and 
Women’s Hours Worked in the Labor Market

Ponent: Jennifer Graves (Universitat de Califòrnia a Irvine) 

Data/lloc: 4 de febrer

Títol: Entry Costs and Economies of Scope in Multiproduct Fims’ Decisions

Ponent: Xosé-Luis Varela Irimia (URV)

Data/lloc: 10 de febrer

Títol: Social Housing Magnets: New Immigrants’ Location Choice in France

Ponent: Gregory Verdugo (Universitat de Tolosa)

Data/lloc: 19 de febrer

Títol: Economic Geography and International Equality: the Role of Governance

Ponent: Marta Felis-Rota (London School of Economics)

Data/lloc: 26 de febrer

Títol: Diferencias Salariales y su Impacto en los Rendimientos de Capital Humano a Nivel Regional

Ponent: Enrique López-Bazo (Universitat de Barcelona)

Data/lloc: 27 de febrer

Títol: Regional Heterogeneity in Wage Distributions. Evidence from Spain

Ponent: Enrique López-Bazo (Universitat de Barcelona)

Data/lloc: 27 de febrer

Títol: From Partial Allocation Rules to Priority Order Allocation Rules

Ponent: Mabel Mariel Ficosecco (URV)

Data/lloc: 5 de març

Títol: La Imputación Múltiple: un Nuevo Enfoque para su Correcta Aplicación a las Series Temporales

Ponent: Sebastián Cano (URV)

Data/lloc: 12 de març

Títol: The Social Responsability of Multinational Companies: the Effect of Stakeholder Pressures on Af-
filiated Firms’ Social Behavior

Ponent: Josep Tribó (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 19 de març

Títol: Gender and the Labour Market. Wage Discrimination

Ponent: Sara de la Rica (Universitat del País Basc)

Data/lloc: 27 de març
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Títol: The Role of Segregation and Pay Structure on the Gender Wape Gap: Evidence from Matched 
Employer-employee Data for Spain

Ponent: Sara de la Rica (Universitat del País Basc)

Data/lloc: 27 de març

Títol: International R&D Spillovers and Manufacturing Productivity: a Panel Data Analysis

Ponent: Jaime Sanaú (Universitat de Saragossa) 

Data/lloc: 3 d’abril

Títol: The Return of the Wage Phillips Curve

Ponent: Jordi Galí (Universitat Pompeu Fabra) 

Data/lloc: 15 d’abril

Títol: Competition Downstream and Welfare

Ponent: Joel Sandonís (Universitat d’Alacant)

Data/lloc: 24 d’abril

Títol: On the Profitability and Welfare Effects of Downstream Mergers

Ponent: Joel Sandonís (Universitat d’Alacant)

Data/lloc: 24 d’abril

Títol: Discrimination Against Immigrants in the Spanish Rental Market. Evidence from Field Experi-
ments

Ponent: Ángeles Carnero (Universitat d’Alacant)

Data/lloc: 30 d’abril

Títol: Métodos de Estimación con Datos de Panel

Ponent: Vassilis Sarafidis (Universitat de Sydney)

Data/lloc: 18 de maig

Títol: Una Anàlisi Comparativa entre la Cadena de Valor del Porcí: Manitoba-Catalunya

Ponent: Victòria Soldevila (URV)

Data/lloc: 28 de maig

Títol: Inter-group Conflict and Intra-group Punishment in an Experimental Contest Game

Ponent: Jordi Brandts (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data/lloc: 4 de juny

Títol: El Mètode del Cost del Viatge. Aplicació al Parc Natural del Delta de l’Ebre

Ponent: Francesc Xavier Farré (URV)

Data/lloc: 9 de juliol

Títol: Delocation in the Manufacturing Sectors in the EU. A Regional Overview

Ponent: Rafa Myro (Universitat Complutense de Madrid) 

Data/lloc: 31 de juliol
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Títol: Oligopolistic Equilibrium and Bankruptcy

Ponent: Luis Corchón (Universitat Carlos III deMadrid)

Data/lloc: 6 d’octubre

Títol: Modelling Conditional Correlations Using Semi-parametric Models

Ponent: Nektarios Aslanidis (URV)

Data/lloc: 20 d’octubre

Títol: Transitional Dynamics in an Endogenous Growth Model with Heterogeneous Consumption Goods

Ponent: Jaime Alonso-Carrera (Universitat de Vigo)

Data/lloc: 3 de novembre

Títol: Imperfect Competition in the Fresh Tomato Industry

Ponent: Xosé Luis Varela-Irimia (URV)

Data/lloc: 10 de novembre

Títol: The New Growth Model: How and with Whom

Ponent: Sergi Jiménez-Martín (UPF)

Data/lloc: 17 de novembre

Títol: Does Internationalization Alter the R&D-productivity Relationship?

Ponent: Miguel Manjón Antolín (URV)

Data/lloc: 24 de novembre

Títol: Medición de la Productividad. La Experiencia del Proyecto EU KLEMS

Ponent: Matilde Mas (Universitat de València)

Data/lloc: 1 de desembre

2010

Títol: Entrepreneurship and the Crisis

Ponent: Roy Thurik (Universitat Erasme de Rotterdam) 

Data/lloc: 22 de gener

Títol: Spot the Volatility: the Break Preserving Local Linear Estimator

Ponent: Isabel Casas (Universitat d’Århus)

Data/lloc: 26 de gener

Títol: Análisis Económico de los Abusos de Posición de Dominio

Ponent: Juan Delgado Urdanibia (Comisión Nacional de la Competencia)

Data/lloc: 4 de febrer

Títol: Games of Capacities: a (Close) Look to Nash Equilibria

Ponent: Antonio Romero-Medina (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 9 de febrer



50 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Recerca, transferència i innovació

Títol: Intertemporal Substitution or Reference-dependent Preferences? Evidence from Daily Labor Sup-
ply of South Indian Boat-owners

Ponent: Marian Vidal-Fernandez (Universitat de Boston)

Data/lloc: 11 de febrer

Títol: The Effect of Product Market Competition on Job Instability

Ponent: Ainhoa Aparicio Fenoll (Universitat Pompeu Fabra)

Data/lloc: 16 de febrer

Títol: Parenting Style and the Development of Human Capital in Children

Ponent: Marco Cosconati (Universitat de Pennsilvània) 

Data/lloc: 18 de febrer

Títol: Split-ticket Voting: an Implicit Incentive Approach

Ponent: Galina Zudenkova (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 23 de febrer

Títol: Repeated Interation and the Revelation of Player’s Type: a Principal-monitor-agent Problem

Ponent: António M. Osório Costa (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 25 de febrer

Títol: Information Dispersion and Equilibrium Multiplicity

Ponent: Carolina Manzano Tovar (URV) 

Data/lloc: 9 de març

Títol: Causal Inference by Independent Component Analysis: Applications to Time-series Economic 
Data

Ponent: Alexander Coad (Max Planck Institute of Economics)

Data/lloc: 16 de març

Títol: Summability of Stochastic Processes

Ponent: Jesús Gonzalo (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 23 de març

Títol: Endogenous Timing in the Serial Contest

Ponent: Mabel Mariel Ficosecco (URV) 

Data/lloc: 6 d’abril

Títol: A Bidding Mechanism for Affirmative Action

Ponent: Matthias Dahm (URV) 

Data/lloc: 13 d’abril

Títol: Market Design and Investment Incentives

Ponent: María Ángeles de Frutos (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 20 d’abril
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Títol: Flexibility in Trade Bloc Design

Ponent: Mark Melatos (Universitat de Sydney)

Data/lloc: 27 d’abril

Títol: Gender Gap Index in Spain by Regions

Ponent: Teresa Corbella Domènech

Data/lloc: 4 de maig

Títol: Foreign vs. Domestic Outsourcing, FDI and Productivity: a Production Function Approach

Ponent: José Carlos Fariñas García (Universitat Complutense de Madrid) 

Data/lloc: 11 de maig

Títol: The Wolf under Sheep’s Clothing. Evidence from Partially Deregulating Pharmacy Entry

Ponent: Joan-Ramon Borrell (Universitat de Barcelona)

Data/lloc: 18 de maig

Títol: A Directed Search Model of Ranking by Unemployment Duration

Ponent: Javier Fernández Blanco (Universitat Carlos III de Madrid)

Data/lloc: 2 de juny

5. projectes

5.1 Projectes i contractes d’R+D en convocatòries competitives

Títol del projecte o contracte
Investigador 

principal
Entitat finançadora i

referència del projecte
Període de 
vigència

Mercados: organización, información, contratos 
y Estado

Antonio Quesada

Ministerio de Educación 
y Ciencia

Proyecto SEJ2004-
07477

2004-2007

La dinámica empresarial: entornos urbanos, 
mercado de trabajo y modelización econométrica

Miguel Manjón

Ministerio de Educación 
y Ciencia 

CICYT SEJ2004-07824/
ECON

2004-2007

Ayuda concedida al grupo de investigación 
emergente Grup de Recerca en Organització i 
Decisió Econòmiques

Antonio Quesada

Generalitat de 
Catalunya

Referència 2005SGR-
00949

2005-2008

FIS-ET (Fondo de Investigación Sanitaria – 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias)

Misericòrdia 
Carles

ISC3 - Instituto de Salud 
Carlos III

2006-2008

Mecanismos de organización político-económica Antonio Quesada
Ministerio de Educación 

y Ciencia
SEJ2007-67580-C02-01

2007-2010

Impacto de la innovación en producto sobre la 
demanda de cualificaciones: aspectos teóricos, 
evidencia empírica y una aplicación al sector 
turístico

Ferran Mañé 
Vernet

Ministerio de Educación 
y Ciencia

Proyecto SEJ2007-
67891

2007-2010

Mercado laboral, vivienda e inmigración: un 
análisis empírico para el caso español

Luis Díaz Serrano 
MICIIN – Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

SEJ2007-66318-ECON
2007-2010

Localización y Dinámica Industrial: “Nuevos” 
modelos para “Viejas” cuestiones

Miguel Manjón
Ministerio de Educación 

y Ciencia (CICYT: 
SEJ2007-64605/ECON)

2007-2010
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Environmental quality, growth and technical 
change: cross-country empirical evidence and 
some lessons for environmental policy

Nektarios 
Aslanidis

Ministerio de Educación 
y Ciencia

2009-2012

Estructura de mercado y dinámica industrial: 
Factores determinantes de la innovación 
empresarial en las manufacturas y los servicios 
españoles

Agustí Segarra
Ministerio de Educación 

y Ciencia
2009-2012

Quantitative, Urban and Regional Economics
Josep Maria 

Arauzo

Generalitat de 
Catalunya

2009SGR-322
2009-2013

5.2 Projectes i contractes d’organismes públics

Títol del projecte o contracte
Investigador 

principal
Entitat finançadora i

referència del projecte
Període de 
vigència

Red Euro-Latinoamericana para la formación y 
la investigación sobre políticas para el desarrollo 
industrial

Josep Maria 
Arauzo

Comissió de la 
Comunitat
Europea

2004-2007

Análisis de la intermodalidad en el transporte por 
carretera y ferrocarril en la zona transfronteriza 
España-Francia, dentro del actual plan de 
infraestructuras 2000-2007

Agustí
Segarra i Rafael 

Myro
Sánchez 

Ministerio de Fomento 2004-2006

Determinants de la localització d’establiments 
industrials a Catalunya: anàlisi empírica i 
formulació de polítiques públiques

Josep Maria 
Arauzo

CIDEM (Generalitat de 
Catalunya)

2005-2006 

Estimació de la renda per càpita als deu districtes 
de Reus (1991-2001) i una anàlisi dels factors 
determinants

Juan Antonio 
Duro

Ajuntament de Reus 2005-2006

Capacitat econòmica als sectors de la ciutat de 
Sabadell

Juan Antonio 
Duro

Ajuntament de Sabadell 2005-2006

Impacto económico de la promoción turística en 
Catalunya

Juan Antonio 
Duro

Generalitat de 
Catalunya

2006-2007

Identificació de les competències transversals claus 
per a millorar la competitivitat i l’ocupabilitat dels 
treballadors i treballadores de les pimes catalanes

Ferran Mañé 
Vernet

Generalitat de 
Catalunya

2006

Adecuación de la formación universitaria a las 
necesidades de las empresas

Ferran Mañé 
Vernet

Generalitat de 
Catalunya

2006-2007

El Camp de Tarragona: realidad actual y propuestas 
para la planificación estratégica

Agustí Segarra
Generalitat de 

Catalunya
2006

El Camp de Tarragona: realidad actual y propuestas 
para una planificación estratégica

Agustí Segarra
Generalitat de 

Catalunya
2006

Pla Estratègic del Camp de Tarragona Agustí Segarra

Departament de 
Governació

i Administracions
Públiques. Generalitat 

de
Catalunya

2006-2008
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Red de referencia de I+D e innovación en 
economía aplicada

Agustí Segarra

Departament 
d’Innovació,

Universitats i Empresa
(Generalitat) i Fundació

Bosch i Gimpera

2006-2008

Demografia empresarial en l’àmbit de l’Euroregió
Josep Maria 

Arauzo

Departament 
d’Economia i Finances 

(Generalitat de 
Catalunya)

2007

Condiciones laborales, salud y capital social: un 
análisis empírico en el ámbito de la inmigración 
en Cataluña

Luis Díaz Serrano
Ministerio de Ciencia e 

Innovación
2007-2010 

Modelos econométricos de demanda turística 
como herramienta para evaluar el impacto de la 
promoción turística en España y sus CCAA

Juan Antonio 
Duro

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio

2007-2008

La dinàmica econòmica recent als districtes de 
Sabadell: estimació de la renda per càpita al 
període 2000-2005

Juan Antonio 
Duro

Ajuntament de Sabadell 2007-2008

Diagnòstic territorial de les necessitats formatives 
dels treballadors i les treballadores de les 
pimes catalanes en l’àmbit de les competències 
transversals

Ferran Mañé 
Vernet

Generalitat de 
Catalunya

2007

El rendimiento académico de los estudiantes el 
primer año en la universidad

Ferran Mañé 
Vernet

Generalitat de 
Catalunya

2007-2008

Dinámica empresarial, creación de empleo y 
productividad en las manufacturas y los servicios 
españoles: un estudio a nivel de empresa

Agustí Segarra
Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio
2007

Plan Estratégico del Camp de Tarragona Agustí Segarra Generalitat de Cataluña 2007

La desigualdad en las intensidades energéticas y 
la composición de la producción. Un análisis para 
los países de la OCDE

Juan Antonio 
Duro

Instituto de Estudios
Fiscales

2008-2009

La financiación de la Diputación de Tarragona 
vía cesión de tributos estatales en el marco 
del paquete de financiación estatal. Análisis y 
propuestas de cambio

Juan Antonio 
Duro

Diputació de Tarragona 2008-2009

Valoració econòmica del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre

Francisco Javier 
Farré Albendea

Institut per al 
Desenvolupament de 

les Terres de l’Ebre
2008

XXIII Jornadas de Economía Industrial Miguel Manjón
Generalitat 

de Catalunya 
(ARCS100010)

2008

XXIII Jornadas de Economía Industrial Miguel Manjón
Ministerio de Ciencia 
e Innovación SEJ2007-

30540-E/ECON
2008 

Millora dels processos de determinació de l’oferta 
formativa a Catalunya

Ferran Mañé 
Vernet

Generalitat de 
Catalunya

2008

La situación de la innovación, el desarrollo 
empresarial y la economía del conocimiento en las 
comarcas de 
Tarragona

Agustí Segarra Diputació de Tarragona 2008-2009
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12th International Conference of EUNIP
Josep Maria 

Arauzo

Generalitat 
de Catalunya 

(ARCS100082)
2009

12th International Conference of EUNIP
Josep Maria 

Arauzo

Ministerio de Ciencia e 
Innovación (ECO2009-

05739-E/ECON)
2009

Stichting GAK, Uitkeringgebruik door immigranten Luis Díaz Serrano

Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (Generalitat de 

Catalunya)

2009-2010 

Salud, capital social y condiciones de trabajo de la 
población inmigrante en Cataluña

Luis Díaz Serrano
AGAUR, Generalitat de 

Catalunya
2009-2010 

Estimació del PIB turístic de les Terres de l’Ebre per 
al període 2003-2007

Juan Antonio 
Duro

Generalitat de 
Catalunya

2009

Internacionalització dels serveis: casos i 
perspectives a Catalunya

Juan Antonio 
Duro 

Generalitat de 
Catalunya

2009-2010

Impacte econòmic de la Festa del Renaixement 
2008 en l’àrea d’economia del sector turístic

Francisco Javier 
Farré Albendea

Ajuntament de Tortosa 2009

Diagnosi comarcal i estratègies a l’Alt Camp Mercedes Teruel Ajuntament de Valls 2009

LOGIS Penedès: impacte socioeconòmic sobre el 
Baix Penedès

Mònica Martín i 
Mercedes Teruel

Generalitat de 
Catalunya

2009-2010

La A-68 y su conexión con el Mediterráneo: un 
estudio económico de sus alternativas

Agustí Segarra Diputació de Tarragona 2009

Creixement i restriccions financeres a les empreses 
catalanes: 1998-2006

Agustí Segarra
Generalitat de 

Catalunya
2009

Estudi sobre la situació i dinàmica de les empreses 
de les Terres de l’Ebre: una anàlisi a partir de dades 
econòmiques i comptables

Juan Antonio 
Duro

Departament 
d’Innovació, Universitats 

i Empresa
2009

Determinants sociodemogràfics, incentius i 
rendiments econòmics de l’aprenentage de 
l’idioma català per part de la població immigrant 
a Catalunya

Luís Díaz Serrano
AGAUR, Generalitat de 

Catalunya
2010-2011 

Els efectes de la immigració sobre el 
comportament de les empreses manufactureres 
catalanes 

Mercedes Teruel
AGAUR, Generalitat de 

Catalunya
2010-2011 

5.3 Projectes d’universitats

Títol del projecte o contrate
Investigador 

principal
Entitat finançadora i 

referència del projecte
Període de 
vigència

The effect of China on the Mexico-US relationship: 
undoing NAFTA?

Susana Iranzo
Universitat de Sydney 
R&D Grant Scheme

2006
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Índice UAB de actividad turística, 2006
Juan Antonio 

Duro

EUTD, Escola
Universitària de Turisme i 
Direcció Hotelera de la

Universitat Autònoma de
Barcelona

2006

Índice UAB de actividad turística, 2007
Juan Antonio 

Duro

EUTD, Escola
Universitària de Turisme 
i Direcció Hotelera de la 
Universitat Autònoma de

Barcelona

2007

Índice UAB de actividad turística, 2008
Juan Antonio 

Duro

EUTD, Escola
Universitària de Turisme i 
Direcció Hotelera de la

Universitat Autònoma de
Barcelona

2008

Programa General de Intensificación de la 
Investigación (PGIR)

Josep Maria 
Arauzo

Universitat Rovira i Virgili 
(2008PGIR/05)

2008-2011

Índice UAB de actividad turística, 2009
Juan Antonio 

Duro

EUTD, Escola
Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera de la 

Universitat Autònoma de
Barcelona

2009

L’anàlisi de l’estacionalitat com a instrument al 
servei de l’estratègia de desenvolupament de les 
destinacions turístiques consolidades

Juan Antonio 
Duro

Universitat Rovira i Virgili 2009

El Sistema Territorial d’Innovació de la demarcació 
de Tarragona (STIdT): informe bianual

Mercedes Teruel
CFIE

Universitat Rovira i Virgili
2009

5.4 Projectes i contractes amb empreses privades

Títol del projecte o contracte
Investigador 

principal
Entitat finançadora i

referència del projecte
Període de 
vigència

El hinterland del puerto de Barcelona: nuevos 
retos ante el nuevo modelo de crecimiento

Mònica Martín
Autoritat Portuària de 

Barcelona
2005-2006

Estudio tarifario Maria Llop

Remolcadores de 
Barcelona, SA i 

Sociedad Anónima de 
Remolcadores (SAR)

2006-2007

Propuesta metodológica para evaluar el impacto 
económico del desmantelamiento de la Central 
Nuclear de Zorita

Maria Llop
Empresa Nacional de 

Residuos Radioactivos, 
SA (ENRESA)

2006-2007

Impacto económico de la construcción del 
Almacén Temporal de Centralizado (ATC)

Maria Llop
Empresa Nacional de 

Residuos Radioactivos, 
SA (ENRESA)

2006

Análisis de las comarcas del Camp de Tarragona y 
de las Terres de l’Ebre

Agustí Segarra
Cambres de comerç de 
Tarragona, Reus, Tortosa 

i Valls
2006-2008

Estudi d’impacte mediambiental dels parcs eòlics 
Llardecans 

Maria Llop i 
Mònica Martín

Tarraco Eòlica, SA 2007
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El puerto de Tarragona: área de influencia e 
impacto económico

Mònica Martín
Autoritat Portuària de 

Tarragona
2007-2008

Estudio de impacto económico de las centrales 
nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellòs II

Maria Llop
Associació Nuclear 

Ascó-Vandellòs (ANAV)
2009-2010

Impacte econòmic de SAGESSA sobre el territori
Misericòrdia 

Carles
Grup SAGESSA 2009-2010

5.5 Participació en projectes amb un investigador principal extern

Títol del projecte o contract
Investigador 

principal
Entitat finançadora i

referència del projecte

Període de 
vigència o 
data de la 
sol·licitud

Política pública y análisis económico
Miguel Ángel 

López
Dirección General de 

Investigación
2004-2006

Rentabilidad social y prioridades en el Plan de 
Infraestructuras de alcance internacional. Una 
aproximación a la conexión con Francia a través 
de la Red de Carreteras de Alta Capacidad

Rafael Myro

Ministerio de Fomento. 
Secretaría Técnica 

de Transportes 
(FOM/486/2003, 
FOM/3595/2003)

2004-2006

Economías de aglomeración, ciudades e 
innovación

Elisabet 
Viladecans

Ministerio de 
Educación y Ciencia 

(CICYT: SEJ2007-
65086/ECON)

2004-2007

Asymmetries and persistence: a threshold 
economy

Jesús Gonzalo
Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (CICYT: 

SEJ2004-04101-ECON)
2004-2007

Las desigualdades en salud y en la utilización de 
servicios sanitarios por niveles de renta a lo largo 
de la vida

Marisol Rodríguez 
Martínez 

Fondo de Investigación 
Sanitaria. Ministerio de 

Sanidad y Consumo
2004-2007

Study of sickness absence with twin data
Jan Olof William 

Nilsson

Swedish Council for 
Working Life and Social 

Research
2005-2006

Valoración económica de los daños de uso pasivo 
en la sociedad española causados por vertidos 
marinos accidentales: aspectos metodológicos y 
empíricos

C. León
MICIIN (Ministerio de 
Ciencia e Innovación)

2005-2008

Ayuda concedida al grupo de investigación Centre 
de Recerca en Economia de les Organitzacions

David Pérez 
Castrillo

Generalitat de 
Catalunya.

Referència 2005SGR-
00836

2005-2008

Health and living conditions network of the 
Observatory of the Social Situation

Elias Mossoalos i 
Sarah Thomson 

Comissió Europea 2005-2009

Demografía empresarial en España A. Rodríguez
DGPyMES (Ministerio 

de Industria y 
Comercio)

2006

Earnings mobility with twin data – part 1
Jan Olof William 

Nilsson
Centre Cournot 2006-2007
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Emprendedores y espíritu empresarial II
Antonio García

Tabuenca
Fundación del Pino 2006-2007

Crecimiento económico y políticas públicas Ángel de la Fuente
Ministerio de Ciencia y

Tecnología
2006-2008

Organizaciones y mercados: incentivos y 
regulación

Inés Macho 
Stadler

Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Projecte SEJ2006-
00538

2006-2009

Reforma del sector público: privatización, 
regulación y competencia

Germà Bel
Ministerio de Educación 

y Ciencia.
Projecte SEJ2006-04985

2006-2009

Earnings mobility with twin data – part 2
Jan Olof William 

Nilsson
Swedish Research 

Council
2007-2008 

Análisis del sector de la vivienda en la Comunidad 
de Madrid

Paloma Taltavull 
de la Paz

Comunidad de Madrid-
Consejería de 

Economía
2007-2008

Education and risk in China Joop Hartog
Royal Dutch Academy 

of Sciences
2007-2008 

Política pública y análisis económico
Miquel Àngel 
López García

Ministerio de 
Educación

Ciencia y Tecnología -
Argentina

2007-2009

Economías de aglomeración y ciudades: el 
conocimiento como factor de competitividad

Elisabet 
Viladecans

Ministerio de 
Educación y Ciencia 

(CICYT: SEJ2007-
65086/ECON)

2007-2010

Persistencia, asimetrías y riesgo en modelos 
económicos: una economía de tipo threshold

Jesús Gonzalo
Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (CICYT: 

SEJ2007-63098/ECON)
2007-2010

NWO, education and risk Joop Hartog
Netherlands 

Organisation for 
Scientific Research

2007-2010 

Emprendedores y proyectos de negocio de alto 
potencial de crecimiento

I. Peña Gobierno Vasco 2008

Proyecto global Entrepreneurship Monitor CAPV I. Peña
SPRI y Diputaciones

Forales CAPV
2008-2009

Emprendedores y espíritu empresarial III – La 
mujer emprendedora

Antonio García
Tabuenca

Fundación del Pino 2008-2009

Effectiveness of early detection on breast cancer 
mortality reduction in Catalonia (Spain)

Ester Montserrat 
Rue

Agència d’Avaluació de 
Tecnologia i Recerca 

Mèdiques. Departament 
de Salut. Generalitat de 

Catalunya

2009

Mujeres en la sanidad: trayectorias profesionales y 
acceso a cargos de responsabilidad

Inma Pastor
Instituto de la Mujer. 

Ministerio de Igualdad
2009

Pla estratègic de Reus i Agenda 21 de Reus Antonio Terceño Ajuntament de Reus 2009-2010
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part V

acceptació escrita per part DeLs membres proponents DeL creip De L’objecte 
i contingut De La memòria

Memòria del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) 
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Memòria del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) 
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Memòria del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) 
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