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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 30/10/2008)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2008

1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 
resultats obtinguts en els projectes següents:
1.1. 2007PAT/01. Circuit and method for monitoring the point of maximum power for solar 

energy sources and solar generator incorporating said circuit. Inventor: Capel, A. (profes-
sor visitant de la URV): conèixer les gestions realitzades en relació a la transmissió de la 
titularitat de l’expedient PCT/ES2007/000184 des de la URV a l’inventor.

1.2. 2008PAT/14. Microfluidic device for DNA separation. Inventors URV: O’Sullivan, C.; 
Hahn, T. Inventor Institut für Mikrotechnik Mainz: Drese, K.

 1.2.1.  Autoritzar la sol·licitud de protecció de la propietat industrial davant l’Oficina Eu-
ropea de Patents, tot compartint la titularitat amb l’Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) 
i l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

 1.2.2.  Assumir les despeses de sol·licitar la protecció de la propietat industrial davant 
l’Oficina Europea de Patents al 50% entre la URV i l’IMM.

2. La Comissió acorda, en relació amb el programa general d’intensificació de la recerca 2008 
(PGIR2008),
2.1. Aprovar el procés d’avaluació.
2.2. Modificar el finançament de l’edició 2008, que inclou l’aportació del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia (135.000 euros), del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
(135.000 euros) i de la Universitat Rovira i Virgili (234.000 euros).

2.3. Modificar el nombre d’ajuts, que passen a ser 8.
2.4. Aprovar la proposta de concessió en els termes següents:
 2.4.1.  Ajuts de 30.000 euros/any durant 3 anys, que inclou els conceptes de recolzament 

a la docència i altres despeses a favor de:
Íñiguez Nicolau, Benjamí- 
Diéguez Fernández, Montserrat- 
Pàmies Ollé, Óscar- 
Arauzo Carod, Josep Maria- 

 2.4.2.  Ajuts de recolzament a la docència durant 3 anys a favor de:
Marsal Garví, Lluís F.- 
Arenas Moreno, Alex- 
Pujadas Anguiano, Gerard- 
Cesteros Fernández, Yolanda- 

2.5. Modificar la vigència de l’ajut en els termes següents: La despesa corresponent s’ha de 
realitzar en el període comprès entre l’1 de juliol de 2008 i el 31 d’agost de 2011.

3. La Comissió acorda en relació al programa de Beques predoctorals URV a càrrec de projectes 
d’R+D+I (BRDI2008) aprovar la relació de candidats seleccionats com a becaris predoctorals a 
càrrec de projectes d’R+D+I 2008 (BRDI2008) (Annex 5).

4. 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) denegar la proposta del Dr. Sc-
hafer per incompliment del punt 2 de la normativa, que especifica el següent: “L’investigador 
responsable serà un professor de la URV amb titulació de doctor: dels cossos docents univer-
sitaris (CU, TU, CEU, TEU), o bé del professorat contractat permanent (Catedràtic Contractat, 
Professor Agregat, Professor Col·laborador permanent) o bé investigador ICREA sènior.

SESSIÓ DE 23 D’OCTUBRE DE 2008

1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 
resultats obtinguts en els projectes següents:
1.1. 2008PAT/15. El futur d’Illa bonica. Inventor: Medir, M. (Annex 5).
 1.1.1.  Autoritzar la inscripció de la invenció en el registre de la propietat intel·lectual de 

Tarragona.
 1.1.2.  Assumir les despeses de la inscripció de la invenció en el registre de la propietat 

intel·lectual de Tarragona.
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1.2. 2008PAT/08. Mètode d’optimització de la força d’un accionament lineal de reluctància 
conmutada. Inventors: García, J. (URV), Andrada, P. (UPC) (Annex 6): Veure acord 3.1. de 
la CIT4/2008, de 02/07/2008, que diu:

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

 1.2.2.  Assumir les despeses (50%) de la realització d’un informe de patentabilitat.
 1.2.3.  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.
 1.2.4.  Assumir les despeses (50%) de la sol·licitud de patent davant l’OEPM.

2. La Comissió acorda en relació amb les sol·licituds presentades dins l’actuació Ajuts per a la 
valorització del coneixement per a l’any 2008 (R2B2008):
2.1. Proposar un finançament per import de 22.400 € a l’expedient “Construcció d’una pla-

taforma de dissociació de dades compatible amb els entorns framework de referència”, 
número de referència 2008R2B/01, presentada per Confidence Data, S.L.

2.2. Disposar de la informació de les sol·licituds presentades (expedient de sol·licitud, informe 
del trampolí tecnològic i relació d’ajuts previs per als mateixos conceptes) amb antelació 
a la sessió de la Comissió.

3. La Comissió acorda en relació amb la creació d’empreses de base tecnològica:
3.1. Autoritzar la viabilitat de l’empresa NT SENSORS, S.L., els emprenedors de la qual són 

F.X. Rius Ferrús i C.C. Cid Salavert (URV) i J.M. Cid Chortó (aliena a URV).
3.2. Estudiar la possibilitat que la Càtedra d’empreneduria pogués emetre l’informe de viabili-

tat de l’empresa com a documentació de suport a la presa de decisions de la Comissió.
3.3. Establir un calendari d’actuació perquè els membres de la Comissió puguin disposar de la 

documentació relativa a la creació de l’empresa amb antelació a la sessió de la Comissió.
4. La Comissió acorda en relació al Programa general d’intensificació de la recerca 2008 (PGIR2008):

4.1. La ratificació de la modificació de la resolució de concessió (acord 3.4. de la CIT5/2008, 
de 25/072008), perquè la sol·licitud de la Dra. M. Elena Fernández sigui inclosa entre els 
ajuts concedits dins la convocatòria PGIR2008, després de la revisió del procés d’avalu-
ació del currículum vitae de la investigadora per una causa aliena a la investigadora, de 
manera que el nombre d’ajuts concedits quedin com segueix:

4 ajuts per al recolzament de la docència i altres despeses a favor de:- 
Íñiguez Nicolau, Benjamí• 

Diéguez Fernández, Montserrat• 

Pàmies Ollé, Óscar• 

Arauzo Carod, Josep Maria• 

5 ajuts per al recolzament de la docència a favor de:- 
Marsal Garví, Lluís F.• 

Arenas Moreno, Àlex• 

Pujadas Anguiano, Gerard• 

Cesteros Fernández, Yolanda• 

Fernández Gutiérrez, Maria Elena• 

L’import de l’ajut concedit a la Dra. Ma. Elena Fernández Gutiérrez va a càrrec de la URV.
4.2. La publicació del procés d’avaluació a la web per als sol·licitants, d’acord amb les consi-

deracions de la Comissió.
5. La Comissió acorda en relació amb els criteris de priorització de becaris predoctorals:

5.1. Realitzar un estudi complet de la continuïtat dels becaris predoctorals dels diferents pro-
grames de beques predoctorals.

5.2. Donar la màxima difusió als programes de beques predoctorals i de beques per a màster.
6. La Comissió acorda en relació amb la priorització dels candidats URV dins l’actuació Beques 

predoctorals de formació d’investigadors 2008 (FI2009):
6.1. Aprovar les taules de:
 6.1.1.  Sol·licituds presentades: modalitat A.
 6.1.2.  Sol·licituds presentades: modalitat B Noves.
 6.1.3.  Sol·licituds presentades: modalitat B Renovacions.
 6.1.4.  Sol·licituds desestimades/anul·lades: modalitat A, modalitat B Noves i modalitat B 

Renovacions.
 6.1.5.  Sol·licituds acceptades. Modalitat A: ordre de priorització.
 6.1.6.  Sol·licituds acceptades. Modalitat B Noves: ordre de priorització.
6.2. Publicar les taules de priorització de candidats presentats per la URV en les modalitats A, 

B Noves i B Renovacions.



33 FOU 56 / Consell de Govern de 30 d’octubre de 2008 / Comissions delegades

7. La Comissió acorda en relació amb el document Nom bibliogràfic únic. Proposta de filiació 
URV:
7.1. Incorporar en el text les conseqüències de no seguir les normes indicades.
7.2. Convertir les recomanacions en obligacions.
7.3. Fer constar el departament de l’autor.


