DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL
→ PROJECTE INCORPORACIÓ DE MICROORGANISMES EN FERTILITZANTS
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE OCTUBRE 2017
→ ERC PANEL 1 LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Anualment la Generalitat de Catalunya estableix un nombre màxim de projectes de cada modalitat. En el cas que s’atorgui
la totalitat dels ajuts d’una modalitat i es vulgui desenvolupar el projecte en la convocatòria en curs, es pot optar per les
dues modalitats seleccionant simultàniament ambdues caselles. Vegeu l’apartat de característiques.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA JOAN MATEU CASTELLS

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA CRISTINA BLANCH CORAL

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

c/Alemanya num.10
→ CODI POSTAL 08700

→ POBLACIÓ IGUALADA

→ PÀGINA WEB http://www.labin.net/

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L., amb producció pròpia i comercialització sota la marca LABIN és la primera marca a Espanya en productes
per la nutrició vegetal, tan per la seva permanència en el mercat (des de 1948) com per l'ampli catàleg de les seves especialitats. La seva vocació
d'innovació l'ha fet pionera en molts avanços tant conceptuals com reals: adobs organominerals, productes ecològics, solucions agronòmiques
sostenibles, etc. En concret al llarg de la seva història ha desenvolupat productes per la fertirrigació, productes amb micros complexats, amb
compostos sistèmics, estimulants,etc.
En l'actualitat estem presents a través dels nostres distribuidors en més de 20 països, entre ells: França, Itàlia, Portugal, Marroc, Tuníssia, Líban,
Bulgària, Argèlia, Perú, Costa Rica, Brasil, Turquia, etc... I seguim desenvolupant nous projectes a Polonia, Xile, Argentina,...
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT UNIVERSITAT DE BARCELONA
→ PROGRAMA DE DOCTORAT

✔

INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014 SGR 863

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Fisiologia Plantes en Relació amb l'Ambient

→ DIRECTOR/A DE TESI Sergi Munné Bosch

→ NIF/NIE

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)
→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i C. Ambientals, Secció Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Av. Diagonal 643
→ CODI POSTAL 08028

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.antiox-postharvest.com

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA
DEL REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

Es tracta de desenvolupar un projecte de caràcter pràctic que consistirà en la incorporació de microorganismes en productes fertilitzants per cultius
com la vinya, la olivera, horta i fruiters. Ja sigui en fertilitzants en forma d'adob granular sòlid, com en forma de fertilitzant nutricional líquid. Pel cas
dels adobs sòlids, s'enfocarà en realitzar un "coating" (cobertura) amb microorgnaismes i per altra banda el producte fertilitzant nutricional líquid
estarà complementat amb microorganismes.
Aquest projecte implica:
1) Estudiar el tipus de microbiologia més adequada per a obternir uns resultats agronòmics satisfactoris.
2) Estudiar-ne l'estabilitat en el producte i per tant, la vida del producte.
3) Estudiar com aplicar aquests productes al camp, aconseguint l'activació pertinent dels microorganismes incorporats.
4) Estudiar els efectes sobre la producció i qualitat dels fruits (sucres solubles, acidesa i continguts de vitamines A, C i E)
5) Estudiar els mecanismes fisiològics implicats (perfil nutricional i hormonal en la planta)
6) Estudiar-ne els termes legals en quant a comercialització.
A nivell industrial implicarà:
1) Definir en quin punt del procés es portarà a terme la incorporació dels microorganismes i en quines condicions.
2) Definir un control de qualitat en procés i/o producte acabat
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PERFIL DEL CANDIDAT

Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

GRAU O MÀSTER EN MICROBIOLOGIA
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES
CASTELLÀ
ANGLÈS

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
SERÀ VALORADA EXPERIÈNCIA EN MICROBIOLOGIA,
PREFERIBLEMENT EN EL SECTOR AGRÍCOLA.

→ ALTRES

BUSQUEM PERSONA DINÀMICA, PROACTIVA, INNOVADORA I AMB CAPACITAT DE TREBALLAR EN EQUIP.
ES VALORARAN CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA EN INDUSTRIA D'ADOBS I/O EN AGRONOMIA, PERÒ NO
IMPRESCINDIBLES JA QUE HO POT APORTAR LA PROPIA EMPRESA.
DISPONIBILITAT DE MOVILITAT BARCELONA-IGUALADA. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUIR.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS

→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/
a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumularse per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT 

→ DNI/NIE

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→CODIPOSTAL 



→POBLACIÓ 

ǵ7(/)21

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→
→
→
→
→
→

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE

Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Les dades facilitades per les persones soŀlicitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar
la seva participació en el projecte de doctorat industrial. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades
facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei
Les persones soŀlicitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, i a l’adreça de correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat,
adjuntant una fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo a
l’AGAUR a cedir les meves dades personals i acadèmiques a la universitat i empresa, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte de doctorat industrial pel qual he optat, amb l’exclusiva finalitat de gestionar l’avaluació i, si escau, la selecció de la meva candidatura.

Data i signatura de l’interessat.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).
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