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

Vulnerabilitat i impacte de les pandèmies en l’accés als serveis públics de salut. El cas de la COVID-19

→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE
→ ERC PANEL 1

febrer de 2022

LS7 Diagnostic tools, Therapies and Public Health

→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL)

SH3 Environment, Space and Population

→ SECTOR 1

Salut

→ SECTOR 2 (OPCIONAL)

TIC

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Vegeu l’apartat de característiques i escolliu la modalitat en funció de les característiques del projecte.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA Institut Català de la Salut
→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA

→ CIF

Anna Forcada Arcarons

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Josep Vidal Alaball
→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Carrer Pica d'Estats, 36
→ CODI POSTAL 08272

→ POBLACIÓ Sant Fruitós de Bages

→ PÀGINA WEB http://icscatalunyacentral.cat

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central està formada per un equip humà de més de 1.700 professionals que
treballen constantment per la continuïtat, i la coordinació entre els diferents nivells assistencials i per millorar l'atenció de la qualitat de la salut dels
ciutadans. Tot sota els valors i la cultura corporativa de la nostra institució, l’empresa sanitària més gran del país, per aconseguir una qualitat
assistencial d’excel·lència.
L'àmbit sanitari comprèn les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i Osona, a la província de Barcelona. També
abasta territori de les altres tres províncies de Catalunya: hi ha quatre consultoris municipals a la província de Lleida, un equip d’atenció primària a la
de Tarragona i un consultori municipal a la de Girona.
La Gerència Territorial Catalunya Central, amb seu administrativa a Sant Fruitós de Bages, la formen tres serveis d’atenció primària: Anoia,
Bages-Berguedà-Moianès i Osona. Dona assistència d’atenció primària a 404.579 habitants, és a dir, al 79 % del total de la població, en 163
municipis.
L'ICS a la Catalunya Central té formalitzades aliances estratègiques amb els quatre hospitals de referència del territori (Althaia, Consorci Sanitari de
l’Anoia, Hospital Sant Bernabé de Berga i Consorci Sanitari de Vic) mitjançant convenis marc de col·laboració. L'objectiu és establir un marc estable
de relació entre totes les institucions que afavoreixi les iniciatives de millora conjunta dels serveis sanitaris a la població de referència, les quals
s'incorporen en protocols de cooperació on queden definides les actuacions conjuntes per a la realització d’activitats de prestació de serveis.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT

Universitat de Girona

→ PROGRAMA DE DOCTORAT

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2017 SGR 656
→ DIRECTOR/A DE TESI

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA

✔

GRUP DE RECERCA SGR

Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salu

Maria Antònia Barceló Rado

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)
→ A DREÇA E LECTRÒNICA

→ T ELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

GRECS, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Girona. Carrer de la Universitat de Girona 10.
→ CODI POSTAL 17003

→ POBLACIÓ Girona

→ PÀGINA WEB

www.udg.edu/grecs

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.

En tot el temps transcorregut des de l’aparició de la pandèmia, s’han realitzat algunes troballes en les que hi ha un cert consens científic. Alhora,
aquestes troballes generen nous reptes i oportunitats de recerca que, en aquest projecte, volem afrontar. En aquest sentit, l’objectiu general del
projecte és el de generar l’evidència necessària per, una banda, proporcionar als responsables polítics i a les autoritats sanitàries les eines
necessàries per millorar la preparació per a la pandèmia, tant l’actual de COVID-19 com a futures pandèmies i, per altra, guiar en el seus plans per
focalitzar els recursos en aquelles malalties i grups de la població que més han patit els efectes de la pandèmia, més enllà dels efectes directes del
COVID-19.
Com a objectius específics pretenem:
1.- Predir la vulnerabilitat tant a nivell individual com a nivell comunitari.
2.- Establir l’efecte de la pandèmia sobre la salut de la població, més enllà dels efectes directes de la COVID-19, amb un focus especial sobre les
poblacions vulnerables.
3.- Mesurar l’efectivitat de la telemedicina i la seva contribució a mantenir la qualitat assistencial en un context d’alta pressió sobre els serveis
sanitaris.
4.- Investigar en mètodes estadístics per tractar els aspectes metodològics derivats la utilització de dades massives (large i big data) i de la no
separabilitat de les dimensions espacial i temporal.
Concretament, plantegem els objectius específics del projecte entorn a tres àmbits: telemedicina i mètodes estadístics i vulnerabilitat.
Telemedicina. Investigador Principal: Josep Vidal i Alaball, Unitat de Suport a la Recerca de la Catalunya Central, ICS
La pandèmia de COVID-19 ha tingut un catastròfic impacte directe sobre la salut dels infectats pel virus SARS-CoV-2, però també a afectat
greument la resta de la població a través d’efectes indirectes.A mesura que avancen els mesos de pandèmia acumulem més evidència que la
pandèmia ha afectat de manera desproporcionada als grups demogràfics i socioeconòmics més vulnerables.L’esclat de la pandèmia de la
COVID-19 i la necessitat inicial de reduir els risc d’infeccions evitant que els pacients anessin físicament als centres de salut ha provocat un canvi de
model que ha afavorit l’atenció no presencial.Tot i que alguns estudis posen en dubte l’eficiència de les teleconsultes entre professionals d’atenció
primària i els ciutadans, varis estudis assenyalen que l’eConsulta serveix per reduir les visites presencials. Existeixen resultats preliminars sobre el
perfil dels usuaris de telemedicina (sexe, edat), però manca encara una descripció completa, pel cas català, del perfil sociosanitari dels usuaris i de
l’ús habitual de l’eina.
Mètodes estadístics. Investigadors Principals: Maria Antònia Barceló Rado i Marc Saez Zafra, GRECS, Universitat de Girona
En primer lloc, treballar amb un disseny epidemiològic longitudinal amb dades a nivell individual, com és el nostre cas, comporta treballar amb
dades massives (large i big data). El software estadístic per modelitzar aquest tipus de dades no és eficient i amb un molt alt cost computacional.
Pretenem investigar la solució a aquest problema. En segon lloc, fins ara les dimensions espacial i temporal s’han suposat independents o, en tot
cas, separable. No s’ha abordat el cas d’una variació important i/o irregular dels patrons espacials (no separabilitat de les dimensions espacial i
temporal). En tercer lloc, l’efecte de les possible variables associades a la dinàmica espai-temporal de la pandèmia pot variar en el temps (depenent
de l’onada, de mesures no farmacològiques, de la vacunació, etc.) i també en l’espai. Finalment, pot haver-hi bé un biaix de classificació (error de
mesura) i/o bé un biaix de selecció (per treballar amb mostres no aleatòries) en les variables resultat associades amb la COVID-19.
Vulnerabilitat. Investigador Principal: Hèctor Pifarré i Arolas, CRES, Universitat Pompeu Fabra
La vulnerabilitat a l'era del COVID-19 s’ha d’entendre més enllà que el risc de contraure la malaltia. La vulnerabilitat en el context actual és un
concepte dinàmic: una persona o un grup pot no ser vulnerable al principi de la pandèmia, però posteriorment pot esdevenir vulnerable segons la
resposta del govern. Més enllà dels grups que són epidemiològicament vulnerables al COVID-19 (per exemple, persones grans i individus amb
comorbiditats), hi pot haver persones d’orígens socioeconòmics diversos que siguin vulnerables mentre lluiten per fer front a la crisi de diverses
maneres: financera, mental o fins i tot físicament. Per tant, per respondre i gestionar adequadament la pandèmia COVID-19, és fonamental el
coneixement i la comprensió de les vulnerabilitats socials i d’altres comunitats. Les comunitats més vulnerables podrien ser aquelles que es troben
al final dels efectes a curt i llarg termini de la pandèmia, però les necessitats de les quals potser no s’haurien tingut prou en compte en la planificació
de les respostes i ajudes locals.
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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)

1.- Graduat en Ciències de la Salut. Graduat en Economia, Administració i Direcció d’Empreses
2.- Màster en Estadística
*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 (científic)

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Tècnic de recerca en una Universitat o Institució Pública
Participació en projectes de recerca, en especial els relacionats amb
la COVID-19

→ ALTRES

Coneixements avançats en estadística
Coneixements avançats en R, R Shiny, R markdown i Phyton.
Experiència demostrada en construcció d’aplicacions Web (Shiny i R markdown)
S'admeten candidats amb el títol de màster pendent del Treball Fi de Màster

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 acumular-se
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

→ NIF

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→ C ODI POSTAL

→ POBLACIÓ

→ 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

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

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

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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EMPLENARPEL
PELCANDIDAT
CANDIDAT
AAEMPLENAR
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 Lluís Companys 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.
Delegat Protecció Dades. Microlab Hard - c/ Santiago Rusiñol 8, 08750 Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es
Finalitat. Remetre la seva candidatura a l’empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca al qual s’hagi inscrit per, si s’escau, gestionar l’ajut per a la seva contractació dintre del període establert en
la convocatòria de Doctorats Industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la LO 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 seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable.
Drets. En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a l’Agaur
o al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Destinataris. Empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca per a la valoració de la seva candidatura, Departament d’Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l’AGAUR amb l’objectiu de
exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte 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 per a la
correcta resolució de la mateixa. Sempre que existeixi obligació legal.

Data i signatura de l’interessat.
_________________, ____ de ____________________ de ____

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
Enviament electrònic d'una còpia signada a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
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