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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 14 de juliol de 2011)

Comissió de investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 14 D’ABRIL DE 2011

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. 2011PAT·06. Methods for extraction of coeliac disease toxic gluten pro·
lamins. Autors URV: Katakis, I.; O’Sullivan, C.; Bermudo, C.

1.1.1. Estar informada de la signatura del contracte de llicència entre 
iMicroQ, S.L. i URV

1.2. 2011PAT·07. Equip de mesura i identificació en continu i en temps real 
de la radioactivitat ambiental amb doble sonda de mesura directa, mit·
jançant espectrometria gamma detectada en cristalls de d’escintil·lació. 
Autors URV: López Tortosa, M.; Salvadó Artells, M.; Casanovas Alegre, 
R. Autors RADITEL: Sánchez Viñes, J.; Toral Plaza, J.

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

1.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabili·
tat.

1.2.3. 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 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. 2011PAT·08. Equip de mesura i identificació en continu i en temps real 
de la radioactivitat ambiental en aerosols, captats en un filtre de paper, 
mitjançant espectrometria gamma detectada en un cristall d’escintil·
lació. Autors URV: López Tortosa, M.; Salvadó Artells, M.; Casanovas 
Alegre, R. Autors RADITEL: Sánchez Viñes, J.; Toral Plaza, J.; Autors 
UPC: Tapia Fernández, C.; de Blas del Hoyo, A.

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

1.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabili·
tat.

1.3.3. 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 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 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.
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1.4. 2011PAT·09. Discrimination and classification of microorganisms invol·
ved on wine fermentation by attenuated total reflectance micro spec·
troscopy. Autors URV: de Lamo Castellví, S.; Kidanemariam, T.G.; Fer·
rando Cogollos, M.; Güell Saperas, C.; Puxeu, M.

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

1.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabili·
tat.

1.4.3. 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 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.

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

1.5. 2011PAT·10. Device and process for rapid isolation of a compound in a 
sample. Autor URV: O’Sullivan, C. Autors IMM: Drese, K.; Hahn, T.

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

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

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

1.6. 2011PAT·11. Sludge Management Expert System. Autors URV: Schuh·
macher, M.; Valls, A.; Passuello, A.C.; Pijuan, J.; Mercadé, X.

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

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

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

1.7. 2011PAT·12. Focus·n: Sistema Integral de Gestió d’Informació de l’Usu·
ari basat en una Interfície Contextual i de Conjunts d’Objectes. Autors 
URV: Romaní Also, S.; García·Barroso, C.; Autors altres: Romaní Also, 
D.

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

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

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

2. La Comissió acorda en relació amb els ajuts AECI·URV2011 (AECI·
URV2011):

2.1. Aprovar el procediment d’assignació i la relació d’ajuts. 
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2.2. Lliurar en aquest moments el 40% de l’import concedit als beneficiaris/
àries. Una vegada coneguda la disponibilitat final del pressupost de l’ac·
tuació per a l’any 2011, es lliurarà la resta de l’import que correspongui 
a cada beneficiari/ària.

3. La Comissió acorda en relació amb les places presentades dins el programa 
de becaris predoctorals a càrrec de projectes d’R+D+I 2011 (BRDI2011)

3.1. Aprovar la relació provisional de places.

3.2. Aprovar la relació definitiva de places en una propera sessió

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

4.1. Autoritzar l’alta dels grups de recerca següents:

4.1.1. Codis, Privadesa i Combinatòria Algebraica (COPRICA), l’inves·
tigadora responsable del qual és la Dra. Maria Bras Amorós, del 
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques sempre 
i quan es compleixin les condicions establertes a l’acord 5.2.

4.1.2. Food, Innovation & Engineering (FoodIE), l’investigadora res·
ponsable del qual és la Dra. Carme Güell Saperas, del Depar·
tament d’Enginyeria Química, sempre i quan es compleixin les 
condicions establertes a l’acord 5.2.

4.1.3. Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat), l’investiga·
dora responsable del qual és la Dra. Pilar Salagre Carnero, del 
Departament de Química Física i Inorgànica, sempre i quan es 
compleixin les condicions establertes a l’acord 5.2.

4.1.4. Grup de Recerca en Estudis Locals (GREL), l’investigador res·
ponsable del qual és el Dr. Antoni M. Jordà i Fernández, del 
Departament de Dret Públic, sempre i quan es compleixin les 
condicions establertes a l’acord 5.2.

4.1.5 Grup de Recerca en Organització i Recursos Humans en Intel·
ligència i Seguretat Públiques (GRORHISP), l’investigador res·
ponsable del qual és el Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, del 
Departament de Dret Públic, sempre i quan es compleixen les 
condicions establertes a l’acord 5.2.

4.1.6. Responsabilitat Social, Sostenibilitat i Ètica Empresarial (Res·
Set), l’investigadora responsable del qual és la Dra. M. Dolors 
Setó Pàmies, del Departament de Gestió d’Empreses, sempre i 
quan es compleixen les condicions establertes a l’acord 5.2.

4.2. Aprovar els requisits següents per reconèixer la constitució dels grups 
de recerca citats:

4.2.1. Cal que els membres de l’equip confirmin la pertinença al grup 
de recerca mitjançant la seva signatura quan aquesta no consti 
en la sol·licitud d’alta.

4.2.2. Cal que es comprovi a través de l’Escola de Postgrau i Doctorat 
el nom del director/a de tesi doctoral del personal investigador 
en formació inclòs en els membres de l’equip. Si el director/a 
de tesi doctoral no formés part del grup de recerca que sol·
licita l’alta, caldria que un doctor/a del grup de recerca que 
sol·licita l’alta constés com a codirector/a de tesi per autoritzar 
la pertinença del personal investigador en formació en el grup 
de recerca citat.

4.2.3. Cal que els membres de l’equip investigador que constin simul·
tàniament en altres grups de recerca constituïts dins l’MGR2009 
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especifiquin la seva aportació curricular a cada grup de recerca 
a efectes d’avaluació.

4.3. Publicar el procediment de gestió al web de la Universitat.

5. La Comissió es dóna per informada en relació amb els resultats de la revisió 
del Sistema de gestió de la qualitat d’R+D+I.

6. La Comissió es dóna per informada en relació amb els resultats de l’auditoria 
externa del Sistema de gestió de la qualitat d’R+D+I.


