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ACTA DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES EN LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 
RECERCA CIENTÍFICA さFON“ COVIDざ  

Essent les 10:00 hrs. es reuneix, a Barcelona, a Sala Virtual ﾐúﾏero 4 de l’Ajuﾐtaﾏeﾐt de 
Barcelona (aplicació Webex), sota la presidència de la Sra. Júlia Miralles de Imperial Pujol, el 

Jurat, ﾐoﾏeﾐat per ‘esolució del Tiﾐeﾐt d’Alcalde, Ilﾏ. Sr. Joaﾐ SuHirats Huﾏet eﾐ data 2ヵ de 
Novembre de 2020, i de conformitat amb base novena de les Bases Reguladores dels premis de 

Recerca Científica a Reptes Urbans a la ciutat de Barcelona, i a proposta del Consell Assessor 

Científic de Barcelona (CAC) reunit al efecte eﾐ sessió pleﾐària de 2ヰ d’octuHre de 2ヰ2ヰ,  per 

avaluar les propostes presentades i emetre veredicte respecte a les propostes finalistes dels 

Premis de ‘ECE‘CA CIENTÍFICA さFONS COVIDざ, d’acord aﾏH la Hase tretzena de les Bases 

reguladores i la base dotzena de la seva Convocatòria, aprovades per Acord de la Comissió de 

Goverﾐ de data  1 d’octuHre de 2ヰ2ヰ i publicades al BOPB  el ヶ d’octuHre de 2020. 

Hi són presents: 

Sra. Júlia Miralles de Imperial Pujol, que exerceix com a Presidenta  

 
Sr. Lluís Ferrer Caubet, en representació del Consell Assessor Científic de Barcelona 

Sra. Ada Ferrer i Carbonell, en representació del Consell Assessor Científic de Barcelona 

Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets, com a expert en Ciències naturals i experimentals 

Sra. Marta Estrada Miyares, com a experta en Ciències naturals i experimentals 

Sra. Maria del Carmen Cascante Canut, com a experta en Ciències exactes i formals 

Sr. Pere Pascual Gainza, com a expert en Ciències exactes i formals 

Sra. Hannah Abdullah, com a experta en Ciències socials 

Sr. Antoni Verger Planells, com a experta en Ciències socials 

Sr. Jordi Carrión, com a expert en Arts i Humanitats 

Sr. Antoni Luna Garcia, com a expert en Arts i Humanitats 

Sra. Rosa Maria Rull Bertran, com a experta en Enginyeries i Ciències aplicades 

Sr. Carlos Juan Llop i Torné, com a expert en Enginyeries i Ciències aplicades 

 

Sr. Oriol Recasens Benito, Secretari del Consell Assessor Científic, que exerceix com a secretari 

tècnic.  

Sra. Natàlia Amorós Bosch, Secretària Jurídica de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 

Comunitat 

 

La Presidenta, obra la sessió donant la benvinguda i comentant algunes consideracions prèvies.  
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Es posa de manifest que es va posar a disposició dels  membres del Jurat un pen-drive, via 

correu postal, el dia 27 d’octuHre de 2ヰ2ヰ, ケue coﾐteﾐia tota la iﾐforﾏació relacioﾐada aﾏH els 
projectes preseﾐtats i adﾏesos a la coﾐvocatﾘria, i es va deﾏaﾐar ケue cadascú d’ells aﾐalitzés 
uﾐa sèrie de projectes, ケue s’eﾏﾏarcaveﾐ diﾐs de les seves pràctiケues de coﾐeixeﾏeﾐt. La 
fórmula que es va establir garantia que cada membre del Jurat avalués un mínim de projectes, 

ケue es garaﾐtís la iﾐterdiscipliﾐarietat eﾐ l’avaluació i ケue cada projecte fos avaluat per dos 
membres del Jurat.  

Els ﾏeﾏHres del Jurat, realitzeﾐ l’avaluació dels projectes en totes les seves parts, en base als 

criteris d’avaluació recollits a l’Aﾐﾐex I de la Convocatòria, d’acord aﾏH la Base 9.ヵ de la 
mateixa, una vegada examinats els informes preliminars, ケue s’acoﾏpaﾐyeﾐ coﾏ Aﾐﾐex I a la 

present Acta, elaborats pel Comitè Tècnic, de conformitat amb la base vuitena de les Bases 

reguladores i base 11 de la Convocatòria, que els hi son lliurats juntament amb la resta de 

documentació relacionada amb els projectes. Aquests prèviament han estat anonimitzats per 

l’eケuip tècﾐic de l’Àrea de Cultura, Educació, Cièﾐcia i Coﾏuﾐitat, amb personal que no ha 

participat del Comitè Tècnic, procés mitjançant el qual a cada projecte se li ha atorgat un 

ﾐúﾏero (de l’1 al ヶ7). Tots els documents relacionats amb cada projecte (currículums vitae, 

projecte, fitxa resum) han mantingut el codi durant tot el procés. 

En data 7 de desembre de 2020, es reben les diferents avaluacions del Jurat, i s’elaHora la 

presentació/resum, ケue s’acoﾏpaﾐya a la preseﾐt coﾏ Aﾐﾐex II.   

 

A continuació es procedeix a acordar l’estaHliﾏeﾐt de criteris homogenis per tal de decidir  

l’avaluació fiﾐal ケue reHrà cada projecte.  

- Prèvia: definició de criteris 

Els projectes de la presentació estan ordenats en ordre numèric, de menor a major. Tanmateix, 

els projectes avaluats pel Sr. Ferrer han estat col·locats al principi, degut a la seva situació 

personal comunicada, que feia que hagués de marxar abans de la reunió. En un sentit similar, 

els projectes avaluats pel Sr. Verger han estat col·locats els últims, degut a la seva situació 

personal comunicada, que feia que no es pogués connectar abans de les 12.00 h. Es passaran 

les diapositives d’uﾐa eﾐ uﾐa, per tal de doﾐar l’espai d’avaluar, de manera qualitativa, cadascun 

dels projectes pels membres de Jurat.  

La Presidenta ha recordat ケue s’havia de troHar uﾐ criteri ケue ajudés a さregularざ les ﾐotes 
numèriques que cada membre del Jurat ha posat als projectes, ja que en alguns casos la 

diferència entre avaluadors era superior a dos punts (fet que comportava una diferència 

substancial) i ケue s’ha oHservat ケue alguﾐs ﾏeﾏHres del Jurat teﾐdieﾐ eﾐ geﾐeral a doﾐar ﾐotes 
ケuaﾐtitatives ﾏés elevades o ﾏés Haixes ケue d’altres ﾏeﾏHres. Els membres del Jurat 

expressen el seu acord respecte a aquest punt i corroboren que efectivament les notes 

ケuaﾐtitatives ケue cadascuﾐ d’ells ha doﾐat als projectes ﾐo sóﾐ directaﾏeﾐt eケuiparaHles.  
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Per aquest motiu, emmarcat dins de les consideracions prèvies, el Jurat ha considerat 

consensuar un criteri mitjaﾐçaﾐt el ケual es vol doﾐar ﾏés prioritat a l’avaluació ケualitativa 
expressada en la sessió de deliberació entre tots els membres del Jurat, respecte a la puntuació 

que han donat a cada projecte els dos membres del Jurat corresponents en cada cas, i que es 

projecta eﾐ la preseﾐtació ケue recull l’Aﾐﾐex II.  

Coﾏ s’ha dit aﾐteriorﾏeﾐt, aquesta decisió ha estat motivada pel fet que la puntuació numèrica 

no ha resultat ser un únic criteri a tenir en compte, degut a què cada membre ha establert una 

escala de valor diferent sobre la qual avaluar. 

En conseqüència, i exercint la competència recollida a la clàusula 12.13. de la convocatòria, que 

especifica que el Jurat pot resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir en relació amb 

el procés d’avaluació, s’ha decidit classificar els projectes eﾐtre さfiﾐaﾐçaHlesざ, さeﾐ duHteざ o さa 
deHatreざ i さﾐo fiﾐaﾐçaHlesざ. Aケuesta classificació ha perﾏès al Jurat estaHlir uﾐ criteri hoﾏogeﾐi 
entre els diferents membres, i donar resposta a la variabilitat de notes numèriques prèviament 

aportades per cada membre. 

Per tal de recollir-ho eﾐ aケuesta acta, s’ha optat per fer la següeﾐt correlació lletra (a, b o c) i 

terme: 

a. Finançables. 

b. En dubte o a debatre. 

c. No finançables. 

TaﾏHé s’ha optat per iﾐtroduir el + o - per reforçar una teﾐdèﾐcia a l’alça o a la Haixa de la 
consideració de cada projecte. 

Tot i ケue ﾐo ha sigut uﾐ proﾐuﾐciaﾏeﾐt fet duraﾐt l’apartat de coﾐsideracioﾐs prèvies, per tal 
d’ordeﾐar els coﾐceptes eﾐ la preseﾐt acta, es recull en aquest punt que el Sr. Llop durant el 

procés de deliberació ha expressat la voluntat que la seva puntuació sigui ponderada sobre 8, 

fet que ha provocat que  la puntuació dels seus projectes que han tingut en compte els 

membres del Jurat durant la deliberació s’hagi vist alterada a l’alça respecte a la recollida a la 

preseﾐtació de l’Aﾐﾐex II d’aケuesta acta, ケue ha sigut la projectada duraﾐt la sessió. 

- Primera part: avaluació individualitzada per projectes.- 

Eﾐ aケuesta priﾏera part s’ha fet uﾐa avaluació iﾐdividualitzada per cada uﾐ dels projectes, per 

tal que els membres del Jurat expressessin la seva opinió respecte la  valoració que mereixia el 

projecte i ressaltessin aquells punts que consideressin importants tenir en compte.  

Fer ﾐotar eﾐ aケuest puﾐt ケue ケuaﾐ s’ha avaluat el projecte 51, la Sra. Estrada ha abandonat la 

sala, per petició prﾘpia, per tal de ﾐo iﾐcórrer eﾐ uﾐ possiHle coﾐflicte d’iﾐterès degut a ケuè 
havia sigut la directora de tesis d’uﾐa de les tutores del projecte. Aquest fet ha provocat que el 

projecte 51 sols tingués avaluació d’uﾐ sol ﾏeﾏHre del Jurat. 

Eﾐ acaHat aケuesta part, s’ha fet uﾐ recés de 1ヰ ﾏiﾐuts per tal d’ordeﾐar la classificació fiﾐal dels 

projectes i preparar la segoﾐa part de l’avaluació. 
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- Segona part: ordenació del conjunt dels projectes segons la seva avaluació i elevació de la 

proposta.- 

A partir de l’avaluació realitzada a la priﾏera part, s’han agrupat els projectes en els diferents 

grups de qualificació, i s’ha relacioﾐat cada projecte aﾏH el pressupost sol·licitat. 

 S’ha fet uﾐ repàs col·lectiu i detingut per obtenir un ordre final de classificació consensuat 

entre els membres del Jurat de cada un dels projectes, tenint en compte els diferents elements 

que han sorgit i han estat debatuts durant el coﾐjuﾐt del procés d’avaluació i deliHeració. 

A partir d’aケuí, s’ha aﾐat atorgaﾐt a cada projecte el pressupost íﾐtegre deﾏaﾐat, proposant 

finançar el 100 % dels 15 projectes amb la valoració més alta, i proposant atorgar el pressupost 

restant fins a esgotar el 1.2ヰヰ.ヰヰヰ,ヰヰ € al projecte classificat eﾐ la posició 1ヶ (ケue ha sigut el 
62,16 % del pressupost demanat). 

Com a resultat final d’aケuest criteri acordat d’adjudicació del pressupost, s’ha pogut proposar 

finançar el 100 % dels projectes classificats en el Hloc a. さfinançaHlesざ, i del Hloc H. さen duHteざ o 
さa debatreざ, s’ha pogut proposar fiﾐaﾐçar 4 íﾐtegraﾏeﾐt i 1 parcialﾏeﾐt. 

Examinades totes les propostes presentades a la Corporació municipal per les persones  

sol·licitants que han concorregut a la present convocatòria i eﾐ Hase als criteris d’avaluació i 

requeriments establerts en la mateixa, el Jurat,  per unanimitat, eleva a l’ﾘrgaﾐ coﾏpeteﾐt per a 
l’atorgaﾏeﾐt del preﾏi, la següeﾐt proposta:  

Número 
classifica

ció 

Projecte al 
que 

correspon 
Títol del projecte 

Pressupost 
sol·licitat 

Pressupost 
atorgat 

1 44 Noves estratègies per promocionar una alimentació 
sostenible, saludable i inclusiva a la ciutat de Barcelona 

99.187,ヵヰ € 99.187,ヵヰ € 

2 53 [GiR-Besòs] Model de Gestió integrada dels Recursos 
del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a 
l’autoaHastaﾏeﾐt i resilièﾐcia del sisteﾏa hídric a l’àrea 
metropolitana de Barcelona 

8ヶ.987,34 € 8ヶ.987,34 € 

3 14 Storm aware bcn ヵヵ.3ヶ2,ヰヰ € ヵヵ.3ヶ2,ヰヰ € 

4 47 [FMCMORE] The Fifteen-Minute City: hyper proximity 
and post-pandemic MObility adaptations in the building 
of more Resilient, sustainable, and Equitable 
transportation future for Barcelona 

9ヶ.ヶ17,ヰヰ € 9ヶ.ヶ17,ヰヰ € 

5 26 HEAT4WATER-BCN 7ヰ.8ヵ7,ヰヰ € 7ヰ.8ヵ7,ヰヰ € 

6 17 Nous indicadors pel Dret a la Ciutat: tecnologies digitals, 
emocions i desigualtats 

9ヵ.ヰヶヵ,ヰ8 € 9ヵ.ヰヶヵ,ヰ8 € 

7 31 [FEMPUBLIC] Strengthening the impact of public spaces 
to improve Health and wellbeing in Barcelona: an 
intersectional feminist approach 

97.831,ヰヰ € 97.831,ヰヰ € 

8 64 COHABITEM BARCELONA 99.ヶ82,ヰヵ € 99.ヶ82,ヰヵ € 

9 45 Simulating the expansion of the COVID-19 outbreak 72.ヰヰヰ,ヰヰ € 72.ヰヰヰ,ヰヰ € 

10 59 Infrastructures per a una vida independent: una 78.7ヶ9,74 € 78.7ヶ9,74 € 
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investigació participativa per repensar l’haHitatge, les 
cures i la comunitat en temps de pandèmia 

11 29 Desigualdades energéticas. Segregación urbana y 
acceso a la energia en el ámbito metriopolitano 

41.1ヰヰ,ヰヰ € 41.1ヰヰ,ヰヰ € 

12 52 Intervencions tàctiques a l'espai públic 39.888,ヶ7 € 39.888,ヶ7 € 

13 49 HABITAS - Habitatge i salut en temps de pandèmia ヵ7.ヵ3ヰ,ヰヰ € ヵ7.ヵ3ヰ,ヰヰ € 

14 21 An Automatic data discovery approach to enhance 
Barcelona's data ecosystem 

72.113,ヰ3 € 72.113,ヰ3 € 

15 51 Designing a new metric for Water -quality Assessmenet 
in the Barcelona coastal area throw SAtellite 
oBservatIon [WASABI] 

74.848,8ヰ € 74.848,8ヰ € 

16 41 rePLANTegem entorns escolars 100.000,00 
€ 

ヶ2.1ヶヰ,79 € 

 

La classificació fiﾐal dels projectes ケue haﾐ oHtiﾐgut pressupost atorgat i d’aケuells ケue ﾐo en 

poden rebre per exhauriment de crèdit pressupostari disponible, amb la seva relació de 

finançables (a), en dubte (b) o no finançables (c), s’iﾐcorpora a la present Acta en l’Aﾐﾐex III. 

Per tot l’exposat, aケuest Jurat eﾏet l’iﾐforﾏe preceptiu previst a la base tretzena de les Bases 

ケue regeixeﾐ la preseﾐt coﾐvocatﾘria aprovades per acord de la Coﾏissió de Goverﾐ d’1 
d’octuHre de 2ヰ2ヰ,  amb sentit favorable i per unanimitat, i disposa el seu trasllat a l’ﾘrgaﾐ 
instructor per tal que elevi al President la deguda proposta de resolució.  

AcaHat l’acte a les 1ヵ.20 hores, s’estéﾐ la present que es signa amb mi, la Secretaria per 

delegació de 14 de gener de 2020, que certifico. 

 

 

 

Sra. Júlia Miralles de Imperial Pujol 
La Presidenta 
  

  

 

 

Oriol Recasens Benito  Natàlia Amorós Bosch 
Secretari del Consell Assessor Científic  Secretària Delegada de l’Àrea de Cultura, 

Educació, Ciència i Comunitat 
 




