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 Efectes de l'exposició quotidiana a contaminants atmosfèrics en pacients de COVID-19 i d'altres malalties
respiratòries d'alt risc
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE Març 2021
→ ERC PANEL 1 LS7 Diagnostic tools, Therapies and Public Health
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) PE6 Computer Science and Informatics

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 NVISION Systems and Technologies. S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Isabel Maria Burgos Araujo
→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Dr. Zouhair Haddi
→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Av. Barcelona, 105, Ed. IG-NOVA
→ CODI POSTAL 08700

→ POBLACIÓ Igualada (Barcelona)

→ PÀGINA WEB http://nvision.es

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
NVISION és una empresa d’R+D de base tecnològica i especialitzada en la Internet de les Coses (IoT) i en solucions de suport a la decisió per a
diferents sectors, com ara l’Energia, les Cases Intel·ligents, el Medi Ambient i la Salut.
Al llarg dels seus ja més de 14 anys de trajectòria, NVISION ha estat treballant en el control remot, en l'adquisició i la mineria de les dades (Data
Mining), en la Intel·ligència Artificial aplicada (IA) i en la seguretat i la privacitat de la informació (Ciberseguretat). A més, NVISION també ha
participat i coordinat diversos projectes rellevants tant finançats per la UE com nacionals, contribuint al desenvolupament de productes líders en el
món, obtenint un coneixement ampli i profund del mercat global de plataformes de presa de decisions basades en el núvol, fomentant la
col·laboració entre la UE i la resta del món, i fent seves un conjunt de tecnologies que van des dels sistemes de captura i processament de dades fins
a interfícies avançades d'usuari d'alt nivell. Es tracta, en conjunt, de tecnologies disruptives que permeten una gestió molt eficient de grans volums
de dades (Big Data) procedents de diferents fonts remotes.
Com a resultat de tota aquesta activitat, l’empresa ha desenvolupat una plataforma de programari “end-to-end” basada en el núvol anomenada
datASSIST. Aquesta plataforma s’aplica en un conjunt de solucions que tenen com a objectiu la millora del confort per a les persones, l'eficiència
dels recursos, i l'adquisició i el control del coneixement, pràctiques que permeten comercialitzar els seus sistemes en àrees com Smart Cities,
Smart Homes, Smart Environments, Salut Digital i Teleassistència. La seva plataforma i solucions, així com el seu coneixent dins de l’entorn dels
sensors i de les tecnologies de comunicacions, permet a NVISION estar al capdavant del món de la IoT.
L’adaptació de la plataforma datASSIST al sector de la Teleasistència ha resultat en el producte anomenat enSENIOR, destinat inicialment a facilitar
la vida independent a la gent gran en un entorn controlat, segur i confortable. Gràcies a la col·laboració en projectes i l’interés d’organitzacions com
el PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, TUNSTALL, DKV SALUD i MAPFRE, la solució enSENIOR ha evolucionat cap a una plataforma IoMT (Internet
of Medical Things) centrada en la Salut Digital, on es connecten cada cop més sensors mèdics per a recullir dades vitals de col·lectius més amplis,
com ara malalts crònics o pacients que es donen anticipadament d’alta als hospitals per a passar a ser supervisats en un model d’assistència
domiciliaria.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT UNIVERSITAT DE BARCELONA
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Biomedicina
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 1317

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Investigació clínica i epidemiològica en malalties d'

→ DIRECTOR/A DE TESI Dra. Rosana Hernando Salvador
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DEU

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Santa Rosa, 39-57
→ CODI POSTAL 08950

→ POBLACIÓ Esplugues del Llobregat → PÀGINA WEB https://www.sjdrecerca.org

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.
Els efectes de la qualitat de l'aire sobre la salut s'han investigat des de fa temps, amb evidències de diversos i diferents contextos epidemiològics
que es remunten vàries dècades ençà. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació de l’aire exterior és responsable d’uns 4,2
milions de morts prematures anuals i, al mateix temps, 3,8 milions de persones a l'any moren prematurament per malalties atribuïbles a la
contaminació atmosfèrica a les llars. L’exposició diària i a llarg termini a contaminants nocius, com les partícules (PM) i el diòxid de nitrogen (NO2),
pot causar no només els problemes pulmonars i cardiovasculars més comuns, com l’asma, la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC o
COPD), el càncer de pulmó, o malalties cerebrocardiovasculars, sinó que també poden deteriorar la salut mental i provocar, per exemple, demència.
És important destacar que una exposició a curt termini a contaminants atmosfèrics té un impacte no menyspreable sobre la salut. Per exemple, un
estudi publicat a Environment International indica que una sobreexposició de 10 μg/m3 de PM2,5 a curt termini incideix en un augment de 0,89% de
la mortalitat. Addicionalment, investigadors de la Universitat de Harvard han trobat que un augment de només 1 μg/m3 en PM2,5 s’associa amb un
augment del 8% en la taxa de mortalitat per COVID-19. En conseqüència, hi ha una clara necessitat d'experimentar amb solucions eficients de
monitorització continua que permetin un seguiment de la exposició de pacients d'alt risc a diferents nivells de contaminants com el PM2,5 i el NO2.
L’objectiu d’aquest doctorat és investigar l’impacte que té l’exposició a NO2 i PM2.5 de pacients diagnosticats de COVID-19 en el desenvolupament de
la malaltia. En una primera etapa, l’estudi es centrarà en els primers dies post-diagnòstic de COVID-19, on existeix el major risc a que apareguin
complicacions (com ara la pneumònia) i que impliquin la seva hospitalització. En una fase posterior, l’estudi es pretén obrir al seguiment de pacients
que han estat afectats per la COVID-19, però que ja han superat la fase crítica (primers dies). En aquest cas, el seguiment serà durant un període de
temps més llarg, i es valorarà la possibilitat d’incloure altres malalties respiratòries cròniques com l'asma i la MPOC. Això es farà mitjançant una
estratègia de monitorització continua dels pacients en temps real, generant recomanacions personalitzades que permetin una intervenció proactiva
del pacient que doni lloc a una millor gestió de la malaltia i una avaluació de l'eficàcia dels tractaments per part dels equips mèdics. L’objectiu últim
és el d’aconseguir uns efectes positius en el manteniment de la salut i la qualitat de vida dels pacients. El doctorand tindrà un entorn de treball
multidisciplinari: per un costat treballarà estretament amb un equip mèdic vinculat a l’entorn científic i acadèmic i, per una altre banda, s’integrarà
en un equip de investigadors de l’àmbit ICT. Això generarà unes sinergies úniques per a desenvolupar un model de coneixement que interrelacionarà
els mesuraments de la qualitat de l'aire amb l'evolució dels biomarcadors dels pacients. A més, es farà un seguiment intensiu sobre l'evolució dels
símptomes i de l'estat de salut dels pacients en cada moment mitjançant una avaluació mèdica convencional. Tot el model es basarà en la definició
de regles obtingudes a partir del coneixement mèdic i l'anàlisi de les dades capturades. Aquestes regles seran el fonament per a identificar
indicadors d'alerta i de punts crítics en l'estat de salut d'un pacient o de la seva patologia, realitzar recomanacions per promoure una millora de la
salut i prevenir l'aparició de simptomatologia clínica, així com donar consells amb l'objectiu de portar una vida saludable i promoure el benestar.
L'empresa aportarà al projecte tecnologies innovadores de sensorització i de detecció, així com tècniques avançades d’Intel·ligència Artificial (IA), les
quals implementaran el model de coneixement desenvolupat pel doctorant. Tot plegat serà integrat a la seva plataforma de software IoMT (Internet
of Medical Things) per a crear una aplicació centrada en el pacient que permeti el seguiment continu de la contaminació atmosfèrica i del seu estat
de salut en diferents circumstàncies. La solució final fusionarà la informació de sensors de gas altament selectius, per a conèixer la concentració
dels contaminants NO2 i PM2.5 en cada moment, i de sensors fisiològics de baixa intrusivitat, per a controlar els biomarcadors dels pacients, com
ara la saturació d’oxigen a la sang, i les freqüències cardíaca i respiratòria.
En una primera fase, es desplegaran els sensors de gas i fisiològics en diferents grups de pacients per a fusionar les dades capturades i analitzar la
seva variabilitat en l'espai i el temps. Posteriorment, es desenvoluparan sofisticats models de coneixement basats en IA per a detectar signes
d’alerta en les constants vitals dels pacients, investigant i comprenent els vincles potencials entre els contaminants objectius, les seves
concentracions, la freqüència d’exposició i els signes d’alerta detectats, per a desenvolupar una IA explicable i interpretable que permeti que les
decisions resultants siguin completament comprensibles i, per tant, fiables per part dels experts mèdics. Mitjançant un enfocament d’ensenyament
automàtic, els models desenvolupats, construïts amb les dades dels sensors desplegats, també podran integrar i processar el coneixement dels
experts mèdics per fer-los encara més potents. Tot seguit, l'empresa desenvoluparà un sistema de recomanació personalitzat basat en IA per a
suggerir bones pràctiques i hàbits als usuaris (pacients i personal sanitari), generar alertes de problemes relacionats amb l'aire i la salut,
proporcionar alternatives intel·ligents per reduir l'exposició interior i exterior a contaminants (per exemple, canviar l'itinerari diari, tancar les
finestres, o activar la filtració o ventilació de l'aire de la llar). En una fase final, la solució desenvolupada es validarà en diferents escenaris.
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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)

Medicina, Ciències de la Salut, o altres titulacions relacionades principalment amb aquestes àrees, podent-se valorar
també titulacions d'enginyeria
*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
Anglés
Castellà/Català

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Malalties cróniques i respiratories
Telemedicina, Teleasistència i Salut Digital
Anàlisi de Dades (Data Analytics)
Intel·ligència Artificial, Machine Learning (valor afegit)

→ ALTRES

Entusiasme i bones habilitats comunicatives i organitzatives
Ganes de treballar en un equip multicultural i amb gran talent, tant a l'entorn mèdic com a l'empresarial
Possibilitat de desenvolupar, en un futur, interessos propis de recerca dins de l'empresa

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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QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR EL PROJECTE
PER ACCEDIR A LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT?

→ La durada del conveni de coŀlaboració ha de ser de 3 anys.
→ L’empresahadecontractar el/la doctorand/a, assumint una retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000 euros, i les quotes
patronals corresponents. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l’empresa.
→ El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
→ El/la doctorand/a ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.
→ L’objectiu és que la tesi s’elabori en un termini de 3 anys.
→ La Generalitat de Catalunya finançarà:
_Els preus públics i taxes de la matrícula del doctorand al programa de doctorat.
_La tutoria de l’empresa.
_La borsa de mobilitat del doctorand.
_Les 30 hores de formació transversals corresponents al primer any.
_Finançament al grup de recerca per al desenvolupament del projecte.
_Els costos indirectes (overheads) produïts a la universitat.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR
EL PROJECTE PER ACCEDIR A LA MODALITAT D’AJUT ESPECÍFIC?

Aquesta modalitat està prevista en els casos que:
a). L’empresa no pugui assumir la contractació directa del/de la doctorand/a i acordi amb la universitat o el centre de recerca
compensar la totalitat dels costos laborals per la seva contractació.
b). La dedicació del/de la doctorand/a al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en
conseqüència, la durada del conveni de coŀlaboració i del projecte de doctorat industrial sigui superior a 3 anys.
c). El centre de treball de l'entorn empresarial sigui fora de Catalunya.
d). Altres casos no previstos en els apartats anteriors d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats
per la comissió de selecció.
En aquests casos, la Generalitat de Catalunya finançarà la borsa de mobilitat (durant un màxim de 3 anualitats) i les 30 hores de formació
transversals corresponents al primer any del/de la doctorand/a, sempre que la retribució bruta mínima, de mitjana anual, sigui de 22.000
euros durant el període de desenvolupament del projecte. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de
l’empresa.

4 de ____________________
Igualada
Novembre
2020
BBBBBBBBBBBBBBB_________________,
____
de ____BB

Representant legal de l’empresa (amb el
segell de l’empresa)

Responsable del projecte designat per
l’empresa

Director/a de tesi
(amb el segell del departament o universitat
o centre de recerca)

PROTECCIÓ DE D ADES 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. Donar publicitat a la sol·licitud de participació en un projecte de doctorat industrial a la pàgina web del programa Doctorats Industrials, remetre les candidatures que s’hi presentin i, si escau, gestionar l’ajut
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. 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
.

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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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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