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Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’empresa 

spin-off “SmartOxide, SL en els termes següents: 

ANTECEDENTS:

Iniciativa nascuda a partir de 3 tesis de màster, coordinats per la mateixa professora (M.A. - 
Moncusí, DEIM)

Coneixement i tecnologia: pendents de l’informe dels assessors- 

Premi Consell Social 2007- 

Empresa no creada - 

CONVENI:

Cessió de coneixement URV- 

Vigència: 10 anys- 

Participació URV: 10% capital - 

Informe favorable Consell Social (requisit LOU)- 

Informe favorable Comissió Investigació i Transferència- 

ACORD PROPOSAT:

1.  Autoritzar la participació en la constitució de l’empresa SmartOxide, SL, amb l’objecte social 
següent:

“Dissenyar, programar, desenvolupar i comercialitzar productes que utilitzen principalment les comuni-
cacions en dispositius mòbils, ja sigui visualitzant i/o mostrant informació generada remotament (per exem-
ple des de càmeres, sensors,…), ja sigui com a generació de comandes de control remot (per exemple sobre 
actuadors domòtics–remots o locals,…), tenint en compte en tot moment la seguretat informàtica dels pro-
ductes i l’accés i transmissió de la informació en temps real; però també té per objectiu la programació de 
la part intel·ligent del conjunt sensors i actuadors de manera que disposin d’una certa autonomia en el cas 
en que es detecti alguna fallida de seguretat o problema en les transmissions amb els dispositius mòbils.”

Mitjançant l’adquisició i subscripció del 10% del capital social de l’esmentada empresa, previ desem-
borsament de la quantitat de 320 euros que s’aportaran en metàl·lic.

2.  Facultar el rector per aprovar els Estatuts de la societat, nomenar els representants de la Uni-
versitat als diferents òrgans de la Societat, comparéixer davant notari i aixecar a públics els 
acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per 
a la constitució i registre de la societat.


