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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 24 de febrer de 2011)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 16 de DESEMBRE 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·08. ARCH·e System. Autor URV: Canals, A. Autor IPHES: Guer·
ra, D.:

1.1.1. Considerar que la invenció no és patentable.

1.1.2. Ratificar les gestions efectuades pel Vicerectorat de Transferència i 
Innovació sobre aquests resultats:

1.1.2.1. Animar els investigadors a llicenciar la tecnologia en una empresa.

1.1.2.2. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud d’inscripció davant el Re·
gistre de la Propietat Intel·lectual de Tarragona.

1.1.2.3. Assumir les despeses generades per la sol·licitud d’inscripció da·
vant el Registre de la Propietat Intel·lectual de Tarragona.

1.2. 2010PAT·12. Reconversió de glicerol en biodièsel. Autors: Katakis, I.; 
Carrasco, D.:

Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.1. 

Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.2. 

En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 3. 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques.

Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 4. 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·5. 
cia i Innovació sobre aquests resultats.

1.3. 2010PAT·13. Design of a primer faciliting direct detection of double stan·
ded DNA PCR product using immobilised probes. Autors URV: O’Sullivan, C.; 
Katakis, I.; Valerio, B. Autors Inno·Train Diagnostik GmbH: Andreas, W.; Frank, 
R. Autor IMM: Hansen·Hagge, Th.:

Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.1. 

Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.2. 

En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 3. 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques.

Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 4. 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·5. 
cia i Innovació sobre aquests resultats.

1.4. 2010PAT·14. Focus·n: Sistema integral de gestión de información de 
usuario, basado en una interfaz contextual y de conjuntos de objetos. Autors 
URV: García·Barroso, C.; Romaní, S. Autor Kranexpert, S.L.: Romaní, D.:

Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.1. 

Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.2. 



2 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 3. 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques.

Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 4. 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·5. 
cia i Innovació sobre aquests resultats.

1.5. 2010PAT·15. Mezcla sólida sustrato / medidor para peroxidasa integrable 
en microsistemas. Autors: O’Sullivan, C.; Fragoso, A.; Lozano, P.:

Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.1. 

Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.2. 

En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 3. 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques.

Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 4. 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·5. 
cia i Innovació sobre aquests resultats.

1.6. 2010PAT·16. DMRA: Exposició dietètica a metalls pesants. Autors: Do·
mingo, J.L.; Ferré, N.; Perelló, G.:

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

1.6.2. Assumir les despeses generades per la sol·licitud d’inscripció davant el 
Registre de la Propietat Intel·lectual de Tarragona.

1.6.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2. La Comissió acorda, en relació amb l’informe sobre els resultats obtinguts en 
concepte de regalies durant l’any 2010, reconèixer els ingressos següents:

2.1. Dispositiu per a la detecció selectiva de gas benzè: procediment per a la 
seva obtenció i detecció del gas per si mateix: 3.145 €

2.2. Llevat per vinificació: Soca Levaduriforme saccharomyces cerevisiae: 
2.305 €, dels quals, un cop descomptades les despeses acumulades que hagin 
assumit la URV i la FURV, es distribuirà entre el personal de la URV, d’acord 
amb l’article 3.2.1. de la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de la 
URV.

2.3. Elèctrodes selectius d’ions de contacte sòlid basats en nanotubs de car·
boni: 12.000 €, que es destinen com a aportació de la URV a l’ampliació de 
capital de l’empresa NT SENSORS, SL, realitzada l’any 2010, segons acord 3 
de la CIT2/2010, de 12 d’abril de 2010.

2.4. Circuit i procediment de control del punt de potència màxima per a fonts 
d’energia solar i generador solar que incorpora aquest circuit: 16.260 €.

3. La Comissió acorda, en relació amb l’informe 2010 sobre les empreses de 
base tecnològica creades amb la participació de la URV (annex 8), reconèixer les 
dades presentades.

4. La Comissió acorda, en relació amb l’informe sobre l’ampliació de capital de 
la URV a l’empresa IMicroQ (:

4.1. Revisar l’ampliació de capital de la URV a l’empresa IMicroQ.

4.2. Informar favorablement l’ampliació de capital de l’empresa IMicroQ en 
17.000 € en la mesura que, d’acord amb la clàusula 13 del contracte entre so·
cis signat entre la URV i IMicroQ, la URV no dilueix la seva participació davant 
aquesta ampliació de capital i manté el 10% de les accions de l’empresa, que 
passen de 310 a 2.010 participacions per un preu total d’1 €.
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5. La Comissió acorda, en relació amb el programa Valorització del coneixement 
2010 (R2B2010):

5.1. Concedir els ajuts següents:

5.1.1. 2010R2B·01: 15.000 €

5.1.2. 2010R2B·02: 15.000 €

5.1.3. 2010R2B·03: 15.000 €

5.2. Notificar la puntuació obtinguda per les sol·licituds als respectius inves·
tigadors principals, d’acord amb el procés d’avaluació, criteris i barem esta·
blerts:

2010R2B·01. Prototip i millora del sistema Wai? Yah! Pere Millan Marco:

1.1. Capacitat de l’investigador/a sol·licitant:   20 de 30 punts

1.2. Viabilitat tècnica:      15 de 30 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 10 de 30 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament:  0 de 10 punts

2.1. Informe de viabilitat tècnica i econòmica:   50 de 50 punts

2.2. Ajuts rebuts pel grup d’R+D+I per a accions d’innovació URV: 10 de 25 punts

2.3. Exposició de l’acció per part del sol·licitant:   25 de 25 punts

Total:        130 de 200 punts

2010R2B·02. Lost? Sistema intel·ligent de detecció de patrons de desplaçament anò·
mals en persones amb discapacitats cognitives lleus o moderades mitjançant smart-
phones. Josep Domingo Ferrer:

1.1. Capacitat de l’investigador/a sol·licitant:   20 de 30 punts

1.2. Viabilitat tècnica:      25 de 30 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 25 de 30 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament:  10 de 10 punts

2.1. Informe de viabilitat tècnica i econòmica:   25 de 50 punts

2.2. Ajuts rebuts pel grup d’R+D+I per a accions d’innovació URV: 25 de 25 punts

2.3. Exposició de l’acció per part del sol·licitant:   25 de 25 punts

Total:        155 de 200 punts

2010R2B·03. Control de flux capil·lar en microsistemes serigrafiats. Ioannis Katakis:

1.1. Capacitat de l’investigador/a sol·licitant:   30 de 30 punts

1.2. Viabilitat tècnica:      30 de 30 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 30 de 30 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament:  10 de 10 punts

2.1. Informe de viabilitat tècnica i econòmica:   50 de 50 punts

2.2. Ajuts rebuts pel grup d’R+D+I per a accions d’innovació URV: 25 de 25 punts

2.3. Exposició de l’acció per part del sol·licitant:   25 de 25 punts

Total:        200 de 200 punts

6. La Comissió acorda, en relació amb el programa de mobilitat de 3r cicle 2010 
(M3C2010), aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds.

7. La Comissió acorda, en relació amb les actuacions de divulgació científica i 
promoció 2010 (PCF2010), concedir dels ajuts següents d’acord amb la idea que 
les noves activitats presentades han de tenir prioritat davant d’aquelles altres que 
suposen una continuïtat d’edicions anteriors:

7.1. 2010PCF·01. Vídeo divulgatiu de les aplicacions de l’enginyeria de la vida 
diària: 8.285,00 €

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/publicacions/6_cit_16-12-10.pdf
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7.2. 2010PCF·02. Realitat virtual: les noves eines per al foment de la salut: 
8.285,00 €

7.3. 2010PCF·03. La ciència a la plaça 2011: 6.987,00 €

7.4. 2010PCF·04. 3a edició del concurs “Sostenibilitat, el futur de l’illa”: 
2.450,00 €

7.5. 2010PCF·05. Exposició “Relacions entre la Península Ibèrica i la costa 
occidental algeriana durant l’antiguitat. Recerca del GRESEPIA a Algèria 2007·
2010: 3.993,00 €

8. 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, aprovar la relació de beneficiaris per a 
l’any 2010 (2010PFR·URV·A1).

9. La Comissió acorda, en relació amb el Programa de foment de la recerca de 
la URV. Eix A. Increment de beques predoctorals. Actuació A2. Ajuts per realitzar 
estades europees, aprovar la relació de beneficiaris per a l’any 2010 (2010PFR·
URV·A2).

10. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV 
2009 (MGR2009), notificar als integrants del grup de recerca SEPSIS, l’investiga·
dor responsable del qual és el Dr. Jordi Rello Condomines, adscrit al Departament 
de Medicina i Cirurgia fins a la seva baixa de la Universitat Rovira i Virgili,

10.1. Que per donar de baixa un grup de recerca cal el visti·lau de cadascun 
dels membres del grup de recerca.

10.2. Que eé possible el canvi d’investigador responsable del grup de recerca 
durant el període de vigència del mapa de grups de recerca actual (2009·
2010), sense haver·lo de donar de baixa. mitjançant el vistiplau de l’investi·
gador responsable sortint i de l’investigador responsable entrant.

10.3. Que la nova edició del mapa de grups de recerca de la URV 2011, que 
serà vigent durant els anys 2011·2012, permetrà als investigadors de la URV 
definir grups de recerca on hauran d’escollir una de les opcions següents:

10.3.1. Mantenir el grup de recerca actual:

10.3.1.1. Tot conservant la composició actual de membres, incloent·hi el 
canvi d’investigador responsable, si escau.

10.3.1.2. Tot modificant la composició actual de membres (altes i baixes), 
incloent·hi el canvi d’investigador responsable, si escau.

10.3.2. Crear un grup de recerca nou respecte del grup de recerca actual, tot 
especificant·ne la composició de membres.

SESSIÓ DE 15 DE FEBRER DE 2011

1. La Comissió acorda modificar el punt 6 de l’ordre del dia en els termes se·
güents: substituir “Ajuts d’incorporació a la recerca 2011 (AIRE2011). Resolució 
de convocatòria” per “Ajuts d’incorporació i visualització de la recerca 2011 dins el 
marc de relacions amb el Banco Santander”.

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

2.1. 2011PAT·01. Alginate flow seeding particles in use of Particle Image Velo·
cimetry (PVI). Autors URV: Vernet, A., Erturk, N:

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

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

2.1.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro·
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques.
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2.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2.1.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2.2. 2011PAT·02. Sistema d’alarma i monitorització privada de persones mit·
jançant tecnologia mòbil. Autors URV: Solanas, A., Martínez, A., Mauri, C.:

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

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

2.2.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro·
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques.

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

2.2.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2.3. 2011PAT·03. Refrigeració per absorció mitjançant amoníac/aigua/hidrò·
xids amb separació d’hidròxid per osmosi inversa i recuperació d’energia me·
cànica. Autors URV: Coronas, A., Bruno, J.C. :

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

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

2.3.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro·
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques.

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

2.3.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2.4. 2011PAT·04. A voltage·sensing circuit estructure for a switching power 
converter and method for a enhanced fast·sclae stability margin of a switching 
power converter. Autor URV: El Araoudi, A. Inventors UPC: Alarcón, E., Rodrí·
guez, E. :

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

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

2.4.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, assumir els drets 
sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro·
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Europea de Patents.

2.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Europea de Patents.

2.4.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2.5. 2011PAT·05. Procediment per a l’extracció de prolamines tòxiques del 
gluten de celiaquia. Autors URV: Katakis, I., O’Sullivan, C., Bermudo, C. :

2.5.1. Assumir els drets sobre la invenció i autoritzar la tramitació de la sol·
licitud de patent per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina 
Europea de Patents.

2.5.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Europea de Patents.

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a la valorització 
del coneixement per a l’any 2011 (R2B2011):

3.1. Aprovar·ne el pressupost disponible de l’any 2011: 40.000 € (URV) + 
20.000 (CSURV) = 60.000 € .

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/publicacions/3_cit_15-02-10.pdf
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3.2. Aprovar·ne les bases de la convocatòria.

3.3. Aprovar·ne l’imprès de sol·licitud .

3.4. Aprovar·ne la memòria tècnica .

4. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització de 
la recerca 2011 dins el marc de relacions amb el Banco Santander :

4.1. Aprovar·ne la posada en marxa.

4.2. Incloure·hi les modificacions següents:

4.2.1. Modificar la data del conveni de col·laboració amb el Banco Santander.

4.2.2. Incloure·hi l’aportació del Programa de Foment de la Recerca Univer·
sitària de la Generalitat de Catalunya.

4.2.3. Substituir·hi la paraula “condicions” per la paraula “requisits” (punt 
2.1.5).

4.2.4. Incloure·hi l’expressió “estar participant” (punt 2.1.5.b).

4.2.5. Incloure·hi l’expressió “i per aquell altre personal de la URV que, sen·
se haver·lo de complir, realitzi funcions d’investigació” (punt 2.2).

4.2.6. Incloure·hi la incompatibilitat amb les actuacions AIRE i APREN.

4.2.7. Incloure·hi el becari de projecte com a despesa elegible dins les des·
peses de personal (punt 4.3.1.2.).

4.2.8. Modificar·hi el percentatge d’aportació del primer i segon pagament, 
que serà del 60% i del 40%, respectivament (punt 4.4.).

4.2.9. Modificar·hi “personal docent i investigador” per “membres de l’equip 
investigador” (punt 7.2.).

4.2.10. Modificar·hi “pressupost” per “pressupost global i específic” (punt 
7.3.3).

4.2.11. Incloure·hi que la Comissió d’Investigació i Transferència podrà 
comptar amb experts en el procés d’avaluació i selecció (punt 8).

4.2.12. Incloure·hi que la Comissió d’Investigació i Transferència convidarà 
un representant del Banco Santander a la sessió de concessió dels ajuts 
(punt 8).

4.2.13. Incloure·hi l’obligatorietat de presentar un informe i realitzar una 
exposició oral dels resultats davant la Comissió d’Investigació i Transferència 
per part de l’investigador principal una vegada finalitzat el període d’execu·
ció (punt 10).

4.2.14. Incloure·hi l’obligatorietat d’esmentar les entitats finançadores a les 
publicacions i altres resultats que derivin del projecte (punt 11).

4.3. Ser informats de la versió definitiva del document que es presenti al 
Consell de Govern el 24/02/2011, una vegada introduïdes les modificacions 
anteriors.

5. Ser informada dels resultats de les actuacions AIRE i APREN en una futura 
sessió.

6. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Organització de congressos 
2011 (OCO2011):

6.1. Aprovar·ne el calendari provisional i el pressupost.

6.2. Aprovar·ne les bases.

6.3. Aprovar·ne l’imprès de sol·licitud.

7. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Mobilitat de 3r cicle 2011 
(M3C2011):

7.1. Aprovar·ne el calendari provisional i el pressupost.

7.2. Aprovar·ne les bases una vegada modificada la terminologia de l’actuació 
per adequar·la a la normativa vigent.

7.3. Aprovar·ne l’imprès de sol·licitud.

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/publicacions/6_cit_15-02-10.pdf
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/publicacions/7_cit_15-02-10.pdf


7 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

7.4. Ser informada dels resultats de l’actuació M3C 2006·2010 en una futura 
sessió.

8. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a actuacions de divulgació 
científica i promoció 2011 (PCF2011):

8.1. Aprovar·ne el calendari provisional i el pressupost.

8.2. Aprovar·ne les bases de convocatòria una vegada introduïdes les modifi·
cacions següents:

8.2.1. La simplificació de l’expressió “de manera positiva” al punt 8. Avaluació.

8.2.2. La modificació del criteri i) (punt 8. Avaluació) en els termes següents: 
“Els resultats de l’enquesta de visitants sobre les activitats presents a la Fira 
de mostres d’R+D de la Setmana de la Ciència de la URV de l’any 2011”.

8.2.3. L’eliminació del paràgraf 4t del punt 8. Avaluació per repetir la idea ex·
pressada al criteri i) esmentat anteriorment.

8.2.4. La modificació del criteri b) (punt 13. Obligacions del beneficiari) en els 
termes següents: “Ser presents en les activitats en què participi la Universitat 
durant l’any 2012, a requeriment de la URV”.

8.3. Aprovar·ne la memòria d’actuació.

9. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV, 
prorrogar la vigència de l’edició 2009 i ajornar l’edició 2011 fins que la plataforma 
tecnològica que la suporta no respongui de manera satisfactòria als requeriments 
funcionals que el mapa de grups de recerca necessita.

10. La Comissió acorda, en relació amb la revisió 3 del Manual del sistema de 
gestió de la qualitat d’R+D+I (SGQ R+D+I) aprovar:

10.1. La revisió del propòsit del Manual.

10.2. L’actualització del mapa de processos de l’SGQ d’R+D+I.

10.3. La incorporació del BSCW com a espai comú de treball.

10.4. La modificació de la redacció de l’objectiu de qualitat número 1.

10.5. L’actualització de la relació de grups dins l’abast de l’SGQ d’R+D+I.

10.6. L’actualització de la correspondència entre la documentació general de 
l’SGQ d’R+D+I i la norma ISO 9001.

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/publicacions/8_cit_15-02-10.pdf

