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 Estratègies d'inclusió per la reducció de desigualtats per origen
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 1/10/2020
→ ERC PANEL 1 SH2 The Social World, Diversity and Common Ground
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) SH5 Cultures and Cultural Production

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 Foment de Ciutat SA

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Anna Terra i Sans
→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Arnau Balcells Capellades
→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Pintor Fortuny 17-19
→ CODI POSTAL 08001

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB barcelona.cat/fomentdeciutat

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
Foment de Ciutat, SA. és una empresa municipal especialitzada en la gestió de projectes integrals, transversals i amb implicació ciutadana i
territorial que lidera projectes de ciutat de gran transcendència.
Foment de Ciutat és una societat municipal adscrita a la Gerència Municipal de l’Ajuntament, que coordina i gestiona com a encàrrec principal, el Pla
de Barris de Barcelona, programa municipal que pretén lluitar contra les desigualtats a diversos barris de la ciutat des d’una visió global i
interdisciplinària i que actua de manera integral en 16 barris de Barcelona.
Pel recorregut històric de la societat i la forta vinculació i coneixement territorial, Foment de Ciutat gestiona diversos projectes del Districte de Ciutat
Vella, el més significatiu dels quals és el Pla de Dintres, que té com a objectiu principal combatre l’assetjament immobiliari, en augment a Ciutat
Vella, i vetllar pel deure de conservació de l’edificació, implicant-se des de l’Administració intensament en la rehabilitació del parc residencial del
Districte.
Foment de Ciutat, SA, és una societat municipal amb 30 anys d’experiència en el treball municipal, quan es va començar a implementar una manera
de treballar al territori que manté la seva validesa. El repte de principis dels anys vuitanta per a la transformació de la ciutat i la millora de les
condicions de vida en tots els seus barris va tenir un dels exemples més coneguts en l’actuació a Ciutat Vella.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat Autònoma de Barcelona
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Politics, Policies and International Relations (PPIR)
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2017 SGR1712

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Research Group on Urban Governance, Commons,

→ DIRECTOR/A DE TESI Ismael Blanco Fillola
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

Institut de Govern i Polítiques Públiques

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON 935868814

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Campus de la UAB, Plaça del Coneixement,Edifici MRA, 1a Planta, 080
→ CODI POSTAL 08193

→ POBLACIÓ Cerdanyola del Vallès

→ PÀGINA WEB igop.uab.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.

Foment de Ciutat SA i l'Institut de Govern i Polítiques Públiques estan interessats en impulsar un projecte de recerca sobre l’origen i el context
cultural divers com a factor afegit de desigualtat en barris vulnerables i sobre quines estratègies poden ser útils per minimitzar el pes d'aquest eix
de desigualtat en el marc dels projectes del Pla de Barris de Barcelona 2021-2024.
El Pla de Barris és un pla de xoc amb horitzó 4 anys per revertir l'actual situació de desigualtat d'alguns àmbits de la ciutat. Foment de Ciutat
coordina el Pla de Barris de Barcelona que té l’objectiu de lluitar contra les desigualtats a la ciutat i incidir en els barris més vulnerables.
Barcelona la conformen 73 barris que tenen orígens històrics i evolucions molt diversos. Tots tenen elements que sumen per fer de Barcelona un
bon lloc on desenvolupar el projecte vital del veïnat, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, el desenvolupament
asimètric d’alguns barris al llarg del temps ha generat desigualtats socioeconòmiques importants. En els últims anys, malgrat la recuperació que
assenyalen molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.
En aquest context neix el Pla de Barris, com una iniciativa municipal de millora de les condicions de vida als barris de la ciutat. Té com a objectiu
principal reduir les desigualtats socials i territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tot el veïnat.
El Pla de Barris està concebut com un instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats socials a la ciutat. A més, pretén abordar els
efectes negatius que es deriven de la concentració dels nivells de renda més baixos en aquells barris que pateixen dèficits urbanístics més acusats i
on la qualitat de l’habitatge és menor. I pretén fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i la legitimitat de l’Ajuntament amb la iniciativa, la creativitat
i l’eficàcia de l’acció veïnal.
En aquest sentit, el projecte de recerca haurà d'orientar a satisfer dos objectius bàsics: 1) aprofundir en el coneixement de la diversitat cultural en
els barris del Pla de Barris i el seu pes específic com a eix de desigualtat; 2) contribuir a la posada en pràctica i a l'avaluació de nous models de
gestió i d'intervenció sobre la diversitat cultural en el marc del Pla de Barris com poden ser:
- la formació d'equips en visió intercultural
- la incorporació de perfils diversos en l'equip tècnic
- la generació d'espais de reconeixement mutu entre diversos
- l'encaix amb els plans d'interculturalitat territorial
- la implicació d'actors/líders de col·lectius diversos en la definició o desplegament (Pla de participació i diversitat)
- l'impuls de projectes específics per col·lectius d'origen o context cultural divers
El projecte de recerca ha de tenir una dimensió experimental i aplicada, perquè la persona investigadora desenvoluparà la seva tasca en el marc de
l'equip Pla de Barris, que desplega aquesta política pública als barris més vulnerables de Barcelona.
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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 en Ciències Socials ( Polítiques, Sociologia, Geografia, Dret, Economia, Antropologia, Educació Social)
Màster en l'àmbit de les Politiques Socials, Gestió Pública, Acció Comunitària, Polítiques Urbanes
*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
Competència completa de català i castellà
Anglès mínim B2

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Experiència en projectes de recerca sobre politiques urbanes,
desigualtats, interseccionalitat, diversitat cultural, migracions,
segregació urbana, pobresa, acció comunitària.
Experiència en projectes aplicats (intervenció, consultoria) dels
mateixos àmbits temàtics.

→ ALTRES

Es valorarà:
- Competències completes d'ús del següent programari informàtic: excel, powerpoint, SIG, Stata/R/Spss, Nvivo/AtlasTI
- Experiència en explotació de bases de dades
- Dinamització grupal; mediació -intervenció comunitària.

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 
→ 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.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:
Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.
Delegat de protecció de dades. Microlab Hard – C/ de Santiago Rusiñol, 8, 08750, Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es.
Finalitat. Remetre la vostra candidatura a l’entorn empresarial i l’entorn acadèmic impulsors del projecte de recerca al qual us hàgiu inscrit per, si escau, gestionar l’ajut per a la vostra contractació dins del
període establert en la convocatòria de doctorats industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al responsable.
Conservació de les dades. Les vostres dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts en el marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable.
Drets. En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant un escrit, acompanyat de la còpia d’un document oficial que us identifiqui, adreçat a
l’AGAUR o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Destinataris. Entorn empresarial i entorn acadèmic impulsors del projecte de recerca per a la valoració de la vostra candidatura, i Departament d’Empresa i Coneixement, al qual es troba adscrita l’AGAUR, amb
l’objectiu d’exercir les funcions de control, avaluació i direcció de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria. Sempre que hi
hagi obligació legal.

BLOQUEJAR
Data i signatura de l’interessat.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB
→ 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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