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 Valorització de Residus en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en l'àmbit CBT
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 01/01/2018
→ ERC PANEL 1 PE6 Computer Science and Informatics
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) PE8 Products and Processes Engineering

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 CCB Serveis Mediambientals, S.A.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Nicolás Zamora Contreras

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Nicolás Zamora Contreras

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Av. Sant Julià, 241
→ CODI POSTAL 08403

→ POBLACIÓ Granollers

→ PÀGINA WEB http://besos-tordera.cat/ccb.ht

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
CCB Serveis Mediambientals, S.A.U (http://besos-tordera.cat/ccb.htm) és una Societat Mercantil de capital públic, amb seu a Granollers, constituïda
l’any 1994 pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (actualment, Consorci Besòs-Tordera), amb la finalitat de gestionar les funcions
de competència del Consorci en l’àmbit del sanejament. CCB Serveis Mediambientals, S.A. s’encarrega de realitzar diferents tipus d’actuacions, e.g.
• Enginyeria, mitjançant la direcció i realització de projectes tant d’infraestructures de sanejament com d’anàlisi, investigació, diagnosi i assessoria
tècnica relacionada amb el control, l’actuació i la recuperació ambiental
• Gestió i execució de treballs de Manteniment Integral per part de personal tècnic qualificat i especialitzat en sistemes de sanejament, tant
d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) com de col·lectors en alta i estacions de bombament, implantats mitjançant tecnologies
d’avantguarda via programes de Manteniment preventiu en diferents infraestructures de la Conca del Besòs
• Automatització i control, mitjançant la realització, direcció i execució de projectes d’automatització en les infraestructures de sanejament abans
esmentades –i.e. EDARS, col·lectors i estacions de bombament–, amb activitats que inclouen la utilització d’autòmats programables (PLCs), sistemes
de control supervisor i adquisició de dades (SCADAs), bases de dades, la gestió d’informes, el telecontrol i la videovigilància.
• Informàtica, mitjançant l’anàlisi, el disseny, la programació i la implantació d’aplicacions específiques per a la gestió tècnica i administrativa del
Consorci Besòs-Tordera, incloent bases de dades, programes de gestió, Sistemes d’Informació Geogràfica (SIGs) i eines relacionades amb les
comunicacions de dades.
Així, la gestió òptima dels residus produïts en els sistemes de sanejament és una temàtica alineada directament amb l’activitat de CCB Serveis
Mediambientals, S.A.U i del Consorci BesòsTordera, motivant el desenvolupament de la línia d’estudi emmarcada en aquest projecte de Doctorat
Industrial.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat de Girona
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Ciència i Tecnologia de l'Aigua
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014 SGR 1168

✔

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA LEQUIA

→ DIRECTOR/A DE TESI Manel Poch Espallargas
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ NIF/NIE

Institut de Medi Ambient

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona, Campus Montilivi, carrer Maria Aurèlia Capmany 69
→ CODI POSTAL 17003

→ POBLACIÓ Girona

→ PÀGINA WEB

http://lequia.udg.cat

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.

La motivació del projecte de recerca sorgeix de la necessitat d’optimitzar la gestió de residus generats en l’àmbit del Consorci Besòs Tordera (CBT).
Això implica maximitzar la seva fracció valoritzable i minimitzar la seva fracció no aprofitable. Per a fer-ho, s’han d’identificar prèviament aquests
residus, amb la finalitat de plantejar el millor tractament per a cadascun, així com enfocar el problema de forma integral i.e. a nivell de conca, amb
la finalitat de prendre les millors decisions en àmbit local (think globally, act locally).
Es concreta doncs l’objectiu del DI: optimitzar els residus generats al CBT, en aplicació de la regla 3R sobre hàbits de gestió de residus (Reduir,
Reutilitzar, Reciclar).
Es proposen quatre àmbits diferenciats per enfocar aquest objectiu:
1. Minimitzar generació i impacte residu a mig termini. Nous criteris en el disseny de les instal·lacions. Treball a nivell d’operació de planta. Donarà
lloc a un marc de referència que servirà per identificar línies d’actuació globals. En aquest marc es poden avaluar iniciatives com les de biorefineria
o recuperació de nutrients. Pot implicar la implementació de nous processos.
2. Millorar gestió residu existent a nivell local. Utilització de tècniques de data analítics i d'optimització local de processos. Treball a nivell de planta,
mitjançant ús de models i de sistemes de gestió del coneixment. Identificació d’actuacions a curt termini.
3. Gestió integrada del residu. Tècniques d’ecologia industrial i data analytics. Treball conjunt amb altres agents de conca. CBT té competències en
gestió de diferents instal·lacions a conca, que faciliten aquesta tasca (important: transparència, comunicació, interoperabilitat i.e. capacitat de dos o
més sistemes per intercanviar dades i utilitzar informació i per tècniques I4.0). Treball a nivell de planta, en àmbit CBT i conca, incloent altres parts
del cicle de sanejament i de l’aigua
Es proposa el treball a tres escales: Operació, Planta i Conca. Es necessiten els models dels sistemes per a realitzar aquestes tasques –e.g. físics,
caixa negra–. De manera molt general, els criteris a optimitzar seran econòmics i ambientals, i es quantificarà aquesta optimització mitjançant la
definició de diferents Key Performance Indexs (KPI).
Es proposen quatre etapes per a assolir els objectius del projecte:
1. Estudi de les aproximacions que s’han fet en altres instal·lacions, així com de les metodologies que s’han proposat per enfocar l’objectiu plantejat
en el DI. Així, en aquest treball s’haurà de considerar l’estat de l’art global en les temàtiques relacionades amb les activitats plantejades en el DI ja
que aquesta problemàtica és generalitzada i hi ha molta activitat dins la comunitat científica, amb aportacions de gran interès, les quals s’han de
considerar com a punt de partida del DI.
2. Estudi de les condicions del CBT, i.e. identificació de la infraestructura existent, característiques dels corrents d’entrada, anàlisi dels fluxos en
l’interior de les instal·lacions, condicions operatives, consums, rendiments, entre d’altres. Les condicions del CBT són particulars i cal obtenir
resultats que li siguin específicament aplicables.
3. Definició d’escenaris. A partir de la informació obtinguda, caldrà establir un conjunt de reunions amb els responsables del CBT per identificar
conjuntament quins són els possibles escenaris que es volen i es poden avaluar. Aquí es pot establir una gradació entre escenaris que siguin de
ràpida implementació –i.e. de mínima inversió– i escenaris més ambiciosos que permetin un major impacte, però que requereixin inversions més
elevades. Aquest estudi ajudarà a definir i prioritzar les futures Inversiones, així com a disposar d’arguments rigorosos en la definició de les noves
actuacions.
4. Validar sistema gestió òptima residus en proves pilot àmbit CBT
5. Integració dels resultats. El treball es planteja principalment de forma conceptual, i.e. el resultat esperat és una visió global de la millor gestió
integral dels residus en el context del CBT, a nivell de propostes. Per a assolir-ho, es realitzarà treball de camp corresponent per disposar de la
informació necessària per plantejar aquest objectiu. Es considerarà, addicionalment, la integració de part de les propostes desenvolupades com a
part dels sistemes de suport a la decisió operatius en l'àmbit del CBT. Per la vessant acadèmica, el resultat serà el desenvolupament i publicació
d’una metodologia innovadora que contribueixi al coneixement en la comunitat científica global en aquest àmbit.
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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)

Enginyeria. Ciències Ambientals.
Màster en relació amb l'aigua
*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
Català
Castellà
Anglès
Altres (valorables)

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Entorns: Matlab
Experiència: Sistemes de tractament d'aigües residuals
Redacció de documentació científica en anglès sota diferents entorns
Caracterització de residus
Treballs en laboratori

→ ALTRES

Es valorarà coneixement del sector de clavegueram i sanejament d'aigües residuals

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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