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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 15 de juliol de 2010)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 8 DE JULIOL  DE 2010

1.  La Comissió acorda en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 
resultats obtinguts en els projectes següents:

1.1. 2010PAT-06. Ribefood. Autors URV: Domingo, J.L.,; Bocio, A.; Martí, R. Autor UB: Llobet, J.M.

1.1.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud d’inscripció davant el Registre de la Propietat Intel-
lectual de Tarragona.

1.1.2. Assumir les despeses generades per la sol·licitud d’inscripció davant el Registre de la Propi-
etat Intel·lectual de Tarragona.

1.2. 2010PAT-07. Sistema de comunicació integral de mesura i predicció en temps real de variables 
atmosfèriques d’una zona geogràfica. Autor URV: E. Gil. Autor altres entitats: Gil, J.

1.2.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets sobre la invenció i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial 
davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.2.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i Innovació sobre 
aquests resultats.

1.3. 2010PAT-08. ARCH.e system. Autor URV: Canals, A. Autor IPHES: Guerra, D.

1.3.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el percentatge que li 
pertoqui.

1.3.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets sobre la invenció i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent en el percentatge que li pertoqui per protegir 
els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.3.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i Innovació sobre 
aquests resultats.

1.4. 2010PAT-09. TICKINK. Autor URV: Aragonés, J.

1.4.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.4.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets sobre la invenció i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial 
davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
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1.4.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i Innovació sobre 
aquests resultats.

1.4.6. Aconsellar a l’inventor el canvi de títol.

1.5. 2010PAT-10. Single-Stage High-Voltage Gain Supply for LEDS and Discharge Lamps based on 
Sliding-Mode Control for Automotive and Domestic Environment. Autors URV: Valderrama, H.; León, 
A.; Bosque, J.M.; Martínez, L.

1.5.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.5.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.5.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets sobre la invenció i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.5.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial 
davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.5.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i Innovació sobre 
aquests resultats.

1.6. 2010PAT-11- Equipo con un sistema de absorción de amoníaco (agua+nitrato de litio) para apli-
caciones de climatización y refrigeración con accionamiento tèrmico a baja temperatura. Autors URV: 
Coronas, A.; Vallès, J.M.; Bourouis, M.

1.6.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.6.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.

1.6.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets sobre la invenció i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.6.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial 
davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

1.6.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i Innovació sobre 
aquests resultats.

2. Elaborar un document d’avantatges i inconvenients en relació amb el registre de la propietat intel-
lectual que serà presentat en una propera sessió de la Comissió d’Investigació i Transferència.

3. S’enviarà la memòria de creació del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
(CREIP) als membres de la Comissió.

4. La Comissió acorda, en relació amb el Programa de foment de la recerca de la URV. Eix A. Increment 
de beques predoctorals. Actuació A1. Incentivar la captació de beques competitives alienes a la URV:

4.1. Aprovar la relació de beneficiaris/àries per a l’any 2009 (2009PFR-URV-A1)

4.2. Ajornar l’aprovació de la relació de beneficiaris/àries per a l’any 2010 (2010PFR-URV-A1) fins a la 
resolució de tots els programes de beques predoctorals aliens que es troben implicats.

5. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca 
en educació 2010 (APREN2010),

5.1. Concedir un ajut de 6.000 Euros a cadascun dels expedients següents: 2010APREN-02, 
2010APREN-03, 2010APREN-04, 2010APREN-05 i 2010APREN-06.

5.2. Denegar els expedients següents per no haver assolit la valoració científica i tècnica míni-
ma d’acord amb els criteris establerts a l’article 8 de les bases de convocatòria: 2010APREN-01 i 
2010APREN-07.

5.3. Consultar els membres de la Comissió d’Avaluació si consideren positiu notificar la fitxa i els co-
mentaris d’avaluació de manera anònima als investigadors principals dels expedients presentats.



3 FOU 67 / Comissions delegades

5.4. Cas de resposta afirmativa, notificar la fitxa i comentaris d’avaluació de manera anònima als 
investigadors principals dels expedients presentats, perquè puguin millorar la seva proposta en altres 
convocatòries.

5.5. Consultar els membres de la Comissió d’Avaluació si consideren positiu fer pública la seva com-
posició.

6. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Ajuts d’incorporació a la recerca 2010 (AIRE2010),

6.1. Incrementar la quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria fins a 41.553,00 Euros.

6.2. Concedir un ajut de 5.936,14 Euros a cadascun dels expedients següents: 2010AIRE-01, 2010AI-
RE-02, 2010AIRE-03, 2010AIRE-05, 2010AIRE-06, 2010AIRE-07 i 2010AIRE-08.

6.3. Denegar l’expedient següent per no haver assolit la valoració científica i tècnica mínima d’acord 
amb els criteris establerts a l’article 8 de les bases de convocatòria: 2010AIRE-04.

6.4. Notificar la fitxa i comentaris d’avaluació de manera anònima als investigadors principals dels 
expedients presentats, perquè puguin millorar la seva proposta en altres convocatòries.

6.5. Publicar els membres de la Comissió d’Avaluació.

6.6. Fer el seguiment dels expedients beneficiaris.

7. La Comissió acorda en relació amb el programa d’organització de congressos 2010 (OCO2010):

7.1. Incrementar la quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria fins a 36.301.00 Euros.

7.2. Aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds incloses en l’Annex 13.

8. La Comissió acorda en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV 2009 (MGR2009):

8.1. Autoritzar la baixa del grup de recerca Unitat de Recerca en Pediatria Aplicada, l’investigador 
responsable del qual és el Dr. Joaquin Escribano Subías, del Departament de Medicina i Cirurgia.

8.2. Autoritzar la baixa del grup de recerca Anàlisi Econòmica, l’investigador responsable del qual és 
el Dr. Martí Oliva Furés, del Departament d’Economia.


