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 Realitat Augmentada per al foment de la participació ciutadana en el marc de les Smart Cities
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 01/06/2019
→ ERC PANEL 1 PE6 Computer Science and Informatics
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) SH2 The Social World, Diversity and Common Ground

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 Geomotion Games S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Pau Yanez Vilanova

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Pau Yanez Vilanova

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Marie Curie, 8
→ CODI POSTAL 08042

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.geomotiongames.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
Geomotion Games is a company born in Barcelona in 2014 with the vision of reinventing the way in which people interact with the real world through
the application of the Gamification and the most advanced mobile technologies (Geolocation, Augmented Reality, VR, Artificial Intelligence and Big
Data).
At Geomotion Games we imagine that a better urban life is possible from the point of view of sustainable mobility, more socially fair and more
participatory. Smart Cities in which citizens, communities, businesses and public administrations can interact naturally to improve urban life.
We firmly believe in the value that gamification, serious games, video games and digital technologies can provide to build more playable cities and we
are offering.
Consulting services in gamification and motivational design:
We co-design and co-develop with your customers, gamification digital experiences to increase the quality of life of the citizens and to make cities
more attractive, lively and greener.
Mobile App development:
Our development team consists of high skilled game designers, developers and artists, who create high quality mobile apps for iOS, Android and
AR/VR platforms. All applications can be integrated with Smart City platform, strategy or service.
High quality training:
We actively train your employees in the use of Motivational Design, Gamification techniques that you can use to motivate, engage and move citizens a
R+D+i Project Partnership: With a focus on innovation related to Motivational Design and gamification for Smart Cities: Smart Culture, Smart
Education, Smart Entertainment, Smart Retail & Smart Tourism, we have a broad experience on National and International Research, Development
and Innovation actions bringing methdological expertise and experiemental technology development.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat Oberta de Catalunya
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Tecnologies de la informació i xarxes
INVESTIGADOR/A ICREA

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

→ CODI SGR 2009 SGR 167

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA KISON

→ DIRECTOR/A DE TESI Joan Arnedo Moreno
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ NIF/NIE

IN3

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Rambla de Poblenou, 156
→ CODI POSTAL 08018

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.uoc.edu

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.

CONTEXT:
CO3 (H2020 Framework program - Grant Agreement 822615)
Project CO3, Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public Services along with Citizens, aims at assessing
the benefits and risks of disruptive technologies, namely: blockchain, augmented reality, geolocated social network, liquid democracy tools and
gamification, in the co-creation, co-production and co-management of public services with citizens as PAs partners. Augmented Reality (AR)
becomes a single shared layer on the urban paysage and part of citizen’s public life, AR enables manipulation of financial objects built on
blockchains, information sharing on a map, online deliberations and so constitutes an infrastructure for service co-production by citizens.
The expected project impacts are:
- Enable Public authorities to develop pathways for the introduction of disruptive technologies while addressing societal challenges raised by such
technologies.
- Enhance knowledge on digital democracy based on a thorough understanding of users’ needs and develop new ways of providing public services, of
ensuring public governance and of boosting public engagement with the help of disruptive technologies.
- Contribute to developing new practices, to optimize work processes and to integrating evidence-based decision-making processes in public
services and in services such as health, education, social welfare and mobility.
PROJECT WEBSITE: https://www.projectco3.eu/
POSITION TASKS AND GOALS:
From a research standpoint, the goal of this Industrial Doctorate is to study how it is possible to empower “smarcitizens” through the use of gameful
approaches, such as AR technologies of gamification, as well as assessing its impact. This encompasses a literature review of these approaches on
other smart city projects or similar areas, a definition of the requirements necessary for deployment in such contexts and, especially, a thorough
formal study of such impact through a prototype.
The candidate will join as a member of the Geomotion games team to develop such prototype, a key instrument in the research work. It will consist of
the integration of AR features to a mobile app that will allow citizens and public servants an advanced interaction layer with the CO3 ecosystem. In
particular, the georeferenced database and the social community of FirstLife, the LiquidFeedback deliberation and voting system, and the Blockchain
based general exchange system by means of the Universal OntoMap Logger service. This encompasses:
− Study and design of the user interface and services following the selected gamification approaches.
− Adopt communication interfaces for retrieving data from other CO3 components via the Universal OntoMap Logger service and bilateral negotiation
of communication interfaces with other CO3 components.
− Integration with blockchain georeferenced smart contracts.
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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)

Degree on: Computer Engineering / Informatics Engineering / Multimedia / Computer Vision / Video Game developer.
University Master related: Mobile Application development / Computer Engineering / Video Game developer.
*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
Catalan - Level C1
Spanish - Level C1
English - Level B2 minimum, preferably C1 /
C2

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Not required.
We value positively
- Mobile Application development.
- Development of computer applications: frontend and backend.
- Experience on AR implementation (Frameworks).

→ ALTRES

Interest in game research.
High autonomy and creativity.

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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