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Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 18 DE JUNY DE 2008
1. La Comissió acorda establir la data del 2 de juliol de 2008 per a la propera sessió.
2. La Comissió acorda, en relació amb la sol·licitud de la Universitat Rovira i Virgili dins el subpro-

grama d’ajuts per a infrastructura científica i tècnica a càrrec dels FEDER:
2.1. Presentar els equipaments científics que opten a PEIR2007 en sol·licituds agrupades per 

temàtiques científiques sempre que sigui viable.
2.2. Cas que els equipaments científics presentats obtinguin finançament per part del FEDER, 

els grups de recerca que en resultin beneficiaris hauran d’aportar un cofinançament del 
15% de la base imposable del citat equipament, com a mínim.

3. La Comissió acorda en relació a les normes d’estil de la producció científica de la Universitat 
Rovira i Virgili que la vicerectora Solà enviï les recomanacions d’estil als membres de la Comis-
sió per a la seva revisió.

4. La Comissió acorda, en relació amb el programa de valorització del coneixement (R2B):
4.1. Enviar el document de treball per correu electrònic als membres de la Comissió.
4.2. Enviar les observacions al vicerector Pallarès fins al 23 de juny de 2008.

5. La Comissió acorda en relació amb el procés d’avaluació del programa d’intensificació de la 
recerca per a l’any 2008 (PGIR2008):
5.1. Establir un pes específic per als criteris d’avaluació:
 5.1.1.  Pla d’activitats: 60%, que es desglossa de la manera següent:
            5.1.1.1.  Iniciativa: 30%. En especial, el seu interès i viabilitat
            5.1.1.2.  Coordinació: 20%
            5.1.1.3.  Consolidació: 10%
 5.1.2.  Temps d’estabilització: 10%
 5.1.3.  Currículum vitae: 30%
5.2. Adequar la fitxa d’avaluació als criteris de valoració.
5.3. Notificar els noms dels membres de la comissió de selecció als membres de la Comissió 

d’Investigació i Transferència.
6. La Comissió, en relació al Mapa de Grups de Recerca 2007, autoritza l’alta del grup de recerca 

Seminari de Protohistòria i Arqueologia, dirigit pel Dr. Jordi Diloli Fons, i la baixa dels seus 
membres del grup de recerca Seminari de Topografia Antiga, l’investigador responsable del qual 
és el Dr. Ricardo Mar Medina.

SESSIÓ DE 2 DE JULIOL DE 2008
1. La Comissió acorda, en relació amb la petició del Dr. Schafer de donar d’alta un grup d’R+D 

dins el Mapa de grups de recerca de la URV 2007 (MGR2007) i la inclusió d’aquesta petició 
com a punt de l’ordre del dia, ajornar la decisió per a la propera sessió de la Comissió d’Inves-
tigació i Transferència i, per tant, no incloure aquesta petició com a punt de l’ordre del dia.

2. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 
resultats obtinguts en els projectes següents:
2.1. 2008PAT/08. Accionamiento eléctrico lineal de reluctancia. Inventors URV: García, J.; 

Massagués, Ll.; Iñíguez, P.; Artells, A. Inventor UPC: Andrada, P.
 2.1.1.  Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat per 

l’Agència de Patents Torner i Juncosa
 2.1.2.  Assumir les despeses (50%) de la realització d’un informe de patentabilitat
 2.1.3.  Autoritzar, cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de patent 

davant l’OEPM per l’Agència de Patents Torner i Juncosa
 2.1.4.  Assumir les despeses (50%) de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
2.2. 2008PAT/09. Sistema de codificació de coordenades geogràfiques (latitud i longitud) mit-

jançant codis de barres bidimensionals. Inventor: Millan, P.
 2.2.1.  Autoritzar, en cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat per 

l’Agència de Patents Herrero y Asociados
 2.2.2. Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
 2.2.3.  Autoritzar la valoració de la nova memòria de la invenció per l’Agència de Patents 

Herrero y Asociados
 2.2.4.  Assumir les despeses de la valoració de la nova memòria de la invenció
 2.2.5.  Autoritzar, en cas que la valoració de la nova memòria de la invenció sigui positi-

va, la sol·licitud de patent davant l’OEPM per l’Agència de Patents Herrero y Asociados
 2.2.6.  Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
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2.3. 2008PAT/10. Nova mescla per a cicle de refrigeració per absorció d’amoníac. Inventors 
URV: Vallès, M.; Coronas, A.; Bourouis, M. Inventor CIE-UNAM: Best, R.

 2.3.1.  Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat per 
l’Agència de Patents Torner y Juncosa

 2.3.2.  Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
2.4. 2008PAT/11. Assaig ELISA per a la detecció de HMW glutenines en aliments. Inventors: 

O’Sullivan, C.; Bermudo, C.; Katakis, I.
 2.4.1.  Autoritzar, en cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat
 2.4.2.  Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
 2.4.3.  Autoritzar, en cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de 

patent davant l’OEPM
 2.4.4.  Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
2.5. 2008PAT/12. Aptàmers per la detecció de gliadines i glutenines. Inventors: O’Sullivan, C.; 

Katakis, I.; Mairal, T.; Ozalp, C.
 2.5.1.  Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat
 2.5.2.  Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
 2.5.3.  Autoritzar, en cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de 

patent davant l’OEPM
 2.5.4.  Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
2.6. 2008PAT/13. Assaig ELISA per a la detecció de hidrolisats de gluten en aliments. Inven-

tors: O’Sullivan, C.; Bermudo, C.; Katakis, I.
 2.6.1.  Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat
 2.6.2.  Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
 2.6.3.  Autoritzar, en cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de 

patent davant l’OEPM
 2.6.4.  Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa de personal de suport a la recerca (PSR2008), 
modalitat temporal, aprovar la relació de sol·licituds presentades. 

4. La Comissió acorda en relació amb el programa d’organització de congressos 2008 (OCO2008):
4.1. Aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds
4.2. Establir un pla de comunicació dels congressos a través del Gabinet de Comunicació i 

Relacions Externes
4.3. Presentar una memòria anual del programa
4.4. Revisar l’àmbit de les sol·licituds i la dada expressada en el camp d’informació “Àmbit”

5. La Comissió acorda, en relació amb el projecte de promoció i fires per incrementar la presència 
de la URV en el territori, aprovar el seu desenvolupament.


