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1- Com captar la producció científica dels investigadors de la UB 
 
Objectiu:  
Exposar la situació de la producció científica del professorat i dels investigadors de la FEE (Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB), per tal d’incrementar aquesta producció en el nostre Repositori 
 
2- FEE - Dades de Professorat, Alumnat, Ensenyaments, Departaments i Grups de 

Recerca 
 
Dades: 
La FEE té una “població” de 580 professors,  més de 9.300 alumnes;  
5 Ensenyaments (Economia, ADE, Sociologia, Estadística i Empresa Internacional)  
Departaments (ara, en procés de reestructuració) repartits en tres grans àries: Economia, Sociologia 
i Empresa  
 
També té 22 grups de recerca “consolidats” per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
de la Generalitat de Catalunya  
 
3/4 -  FEE – Organització Recerca 
 
La Recerca a la FEE s’organitza en:  

“Grups de Recerca”, “Instituts”, “Observatoris” i “Càtedres”.  
Hi ha dues plataformes la funció de les quals és de centralitzar i coordinar la recerca: 

“UB-Economics”  i  “UB-Business” 
 

Aquesta organització s’estructura en tres àmbits temàtics: Economia, Sociologia i Empresa 
 

5/6-  FEE - Grups Consolidats / No consolidats 
 
Els Grups de Recerca dels quals abans fèiem referència poden ser:  

- Consolidats:  
Economia en tenim 22 --> Generalitat (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca de la Generalitat de Catalunya) 

- NO Consolidats:  
Economia en tenim aprox. 26 

7- Com introduir la producció científica al GREC [PDI]    

 
Introduir producció científica, el professorat disposa de l’aplicatiu “GREC”, que té 3 funcions 
principals: 
 

- Gestió administrativa de la recerca i la docència 
- Eina per introduir la producció científica 
- Gestió de les eines d’avaluació i difusió de la producció científica 
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8- Articles al GREC d’ECO  des del CV del PDI  (dades acumulades) 
 
A CRAI-ECO, des del 2011 fins ara, hem rebut 500 peticions per pujar documents al DD, dels quals 
380 s’han pujat (o tancat) i unes 115 estan “actius” 
 
Les “actius [no tancats]” estan pendents 

- rebre les versions permeses per polítiques revistes (post-prints) 
- rebre la política des de l’editorial de les revistes (ODC) 
- altres tipus d’errades 

 
Els 380 articles que tenim pujats al DD des del GREC, trobem però que són insuficients, degut al gran 
nombre de professorat que hi ha a la FEE, així com als Grups de Recerca 
 
9- Esquema GRUPS de RECERCA i publicació dels WP’s 
 
Tenim un altre tipus de producció científica: els “Working Papers” o “Documents de Treball” que a 
la FEE, són molt productius, degut al gran nombre de Grups de Recerca 
 
2010-11:   Introduïm primera Col·lecció de Documents de Treball: “Espai de Recerca en Economia 
(ERE)”, per mitjà d’un formulari específic per aquest tipus de col·leccions, creat per l’ODC  

2012-13:  Introduïm de forma retrospectiva, col·lecció sencera docs. “ERE” publicats des del 2002: 
uns 300 docs. de treball al DD 

Comença un contacte fluid amb Oficina de Recerca de la FEE     
 

Fem estudi dels diferents Grups de Recerca de la FEE i de les seves publicacions. Documents de 
treball (WP’s) són quantitat molt important de documentació, i des del DD-ECO els podem oferir una 
interfície comuna i pròpia per recollir tota aquesta producció científica   

 

Grups que incorporem: 

1- WP’S D’IREA: Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Públic, des del 2006-
2013, havien publicat 165 WP’s. 

Reunió amb director del Grup de Recerca i Ignasi Labastida (ODC). S’informa de la intenció 
d’obrir col·lecció i també es tracten temes de GREC, drets d’autor, publicacions a revistes, etc. 
S’obre canal d’informació amb el Grup de recerca i amb professorat. 

S’incorpora tota la col·lecció (retrospectivament 2006-2013). Avui ja tenim 220 WP’s d’IREA 

2- WP’s d’AQR: Grup Anàlisi Quantitativa i Regional, que han publicat 60 WP’s  
3- WP’s d’UB-Business: 2 
4- WP’s del Grup de Recerca en Governs i Mercats (GRC-GiM) de la Càtedra Pasqual 

Maragall: 20  
5- WP’s del RISKCENTER, darrerament, també ens ha donat el seu vist-i-plau per obrir 

col·lecció de WP’s: 20 
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Hem contactat amb tots els directors o coordinadors dels Grups de Recerca, dels quals es necessita 
el seu vist-i-plau signat, per tal de poder obrir la col·lecció al DD 
 
Això ens ha permès: 
 
- de parlar-hi i establir contacte directe  
- d’aprofitar per incidir en el contingut del DD,  
- d’incentivar la introducció d’articles al DD, 
- de comentar avantatges de l’AO i 
- de solucionar dubtes de polítiques de revistes 

Hem obert notícia al TWITTER del CRAI-ECO de l’obertura de les Col·leccions de Documents de 
Treball-WP’s, amb bona acollida pels mateixos Centres de Recerca 

Actualment, hem donat d’alta més de 620 WP’s i estem a l’espera de continuar en aquesta direcció 

 

10- Prod. científica investigadors Economia i Empresa  2016 

 
Actualment al DD-Recerca (ECO) tenim una producció de: 
500 docs. (GREC)  i  620 docs. (WP’s)    
 
 

11- Propostes per incrementar la producció científica – Economia i Empresa 

 
 Captar al DD, els articles que obtenen reconeixement d’outputs per part de la Comissió de 

Recerca de la FEE (articles publicats dins dels tres primers quartils JCR-ISI), via Oficina de la 
Recerca de la FEE 

 
 Posar-nos en contacte de forma personalitzada (telèfon i correu) amb els professors que 

tenen articles pendents d’adjuntar (versió postprint) 
Aprofitar per demanar-los de pujar resta d’articles pendents (darrers 3 anys) 

 
 Durant novembre 2015-Febrer 2016, hem previst amb l’ODC, la petició de polítiques 

pendents -d’articles encara no penjats al GREC-CRAI (UNPR)-, a fi de tenir la gran majoria de 
polítiques solucionades abans de l’avaluació PAR del mes d’abril 2016:  
90 peticions a l’ODC entre novembre 15 – febrer 16; i solucionades al març 16: més de la 
meitat:  Molt positiu 
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12- Grup de Recerca – Resum  [3 passos] 

TRES passos a realitzar en contactar amb Grup de Recerca  

 Contacte i petició formal d’introduir WP’s al DD, i demanar reunió presencial 
 

 Procés sencer d’Introduir article (prof) – i des del CRAI: rebre’l, gestionar polítiques i 
permisos, i pujar-lo al DD:  Insistir en importància de penjar versions correctes (PDF’s) 
 

 Intentar obtenir compromís d’introduir la producció científica personal, dels components 
del  Grup de Recerca dels tres darrers anys.  

Objectiu:  

        Introduir totalitat producció científica, abans de la propera avaluació del PAD (març 2017) 
 

Obrir vies a: 

 Obrir col·lecció pròpia Grup Recerca al DD (no dels WP’s) sinó publicacions científiques 
externes 
 

 CRAI sigui SUPORT al PROJECTE del Grup Recerca 
 

 Permetre donar informació Recursos CRAI  (ex. ajuts a publicar en AO) 
 

13- Conclusió  [3 idees] 

 
El DD unifica la producció científica dels Grups de Recerca 

 
 

Grups de Recerca ens obren portes a major captació de producció científica 
 
 

Tot això, genera més comunicació i contacte entre: 
FACULTAT – GRUPS DE RECERCA – CRAI D’ECONOMIA 

 
 
 

 

 

Eulàlia Alomà 
CRAI-Economia i Empresa 
Barcelona, 26 d’abril 2016 

ealoma@ub.edu 
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