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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 “STAITEC, SL”, que passa a denominar-se Confidence Data, SL. 

ANTECEDENTS:

Iniciativa nascuda al voltant del grup de recerca CRISES (DEIM)- 

Coneixement i tecnologia: l’informe del registre propietat intelectual no aconsella la protecció - 
(coneixement genèric, no específic)

Suport Gènesi (CIDEM) l’any 2006 (validació externa del projecte, CIDEM)- 

Ha rebut diferents premis a projectes emprenedors: Caixa Tarragona 2007,CIDEM Idees Em-- 
prenedores 2007, etc.

Empresa creada a desembre de 2007, per complir amb els requisits del Premi Reus 2006 (no-- 
més emprenedors, sense PDI de la URV)

Incorporació URV i PDI a través d’una ampliació de capital- 

CONVENI:

Llicència de coneixement URV, sense exclusiva- 

Vigència: 10 anys- 

Participació URV: 10% capital ampliat- 

Informe favorable Consell Social (requisit LOU)- 

Informe favorable Comissió Investigació i Transferència- 

ACORD PROPOSAT:

1.  Autoritzar la participació en l’ampliació de capital de l’empresa STAITEC, SL, amb l’objecte 
social següent:

“Oferir i proveir serveis i productes a organitzacions públiques i privades en l’àmbit de la privacitat i 
seguretat informàtica en tot allò que fa referència a l’emmagatzemament, tractament, cessió i transacció de 
dades que contenen informació personal i/o confidencial: secret estadístic, comerç electrònic, tècniques 
d’encriptació i garantiment de la propietat intel·lectual.”

Mitjançant l’adquisició i subscripció del 10% del capital social ampliat de l’esmentada empresa, previ 
desemborsament de la quantitat de 1000 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 
participar en l’ampliació de capital de la societat.


