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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 23 de febrer de 2012)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2011

1. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·
lectual i industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

1.1. 2011PAT·21. Capillary·driven microfluidic device with passive·stop·va·
lue that can be in situ electrochemically. Autors URV: Katakis, I.; Loza·
no, P.; Bejarano, D.; Paulos, A.

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

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

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

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

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

1.1.6. Ratificar la sol·licitud de finançament a Genoma España per 
part de la Fundació URV per sufragar els serveis de protecció 
encarregats als agents de patents.

2. La Comissió acorda, en relació amb l’informe 2011 sobre les empreses de 
base tecnològica creades amb la participació de la URV donar el vistiplau a 
les dades presentades.

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa Ajuts predoctorals a càrrec 
de projectes d’R+D+I 2011 (BRDI2011), 3a edició, aprovar la candidata se·
leccionada com a personal investigador en formació.

4. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització d’in·
vestigadors emergents URV Banco Santander 2011 (LINE2011), 2a edició:

4.1. Establir la nota de tall en 80 punts per diferenciar el grau de finança·
ment dels expedients.

4.2. Concedir els expedients que s’especifiquen a continuació en els termes 
següents:

2011LINE·05: Import: 2.250 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·06: Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·07: Import: 2.250 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·08: Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·09: Import: 2.250 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·10: Import: 2.250 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·11: Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012
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2011LINE·12: Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·13: Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

2011LINE·14:Import: 4.500 € Execució: 01/01/2012 · 31/12/2012

4.3. Notificar el resultat i els comentaris d’avaluació als investigadors prin·
cipals de les sol·licituds presentades (article 12.3 de les bases de con·
vocatòria).

5. La Comissió acorda, en relació amb el programa de mobilitat de doctorat 2011 
(M2D2011), aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds 

6. La Comissió acorda, en relació amb les actuacions de divulgació científica i 
promoció 2011 (PCF2011), concedir dels ajuts següents d’acord amb la idea 
que les noves activitats presentades han de tenir prioritat davant altres de les 
que suposen una continuïtat d’edicions anteriors:

6.1. 2011PCF·01. La ciència a la plaça 2012: 5.997,60 € d’un total de 
9.996,00 € sol·licitats

6.2. 2011PCF·02. Exposició “40 anys dels estudis de Química a Tarragona”: 
6.000,00 € d’un total de 6.000,00 € sol·licitats

7. La Comissió acorda, en relació amb el programa Valorització del coneixement 
2011 (R2B2011):

7.1. Concedir els ajuts següents:

2011R2B·01: 7.650 €

2011R2B·02: 14.700 €

2011R2B·03: 15.000 €

2011R2B·04: 7.650 €

2011R2B·08: 15.000 €

Total 60.000 €

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

2011R2B·01. Desenvolupament de l’eina de navegació i visualització de 
dades complexes. R. Rallo:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 25 punts

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

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 40 punts

Total: 170 punts de 200 punts
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2011R2B·02. Detector selectiu al benzè portàtil per protecció personal. 
E. Llobet:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 30 punts

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

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 50 punts

Total: 190 punts de 200 punts

2011R2B·03. Noves micropartícules utilitzades en la velocimetria per 
imatge de partícules (PIV). A. Vernet:

1.1. Capacitat de l’investigador/a sol·licitant: 25 punts

1.2. Viabilitat tècnica: 30 punts

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

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 50 punts

Total: 185 punts de 200 punts

2011R2B·04. Desenvolupament d’un prototip experimental d’interfície 
d’usuari (home·ordinador). F. Serratosa:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 30 punts

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

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 30 punts

Total: 170 punts de 200 punts

2011R2B·05. Sistema de visió artificial per a l’anàlisi de densitat de 
trànsit en autopistes mitjançant robots aeris no tripulats. D. Puig:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 10 punts
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1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 5 
punts

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 0 punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 30 punts

Total: 75 punts de 200 punts

2011R2B·06. Projecte AVALOST: avaluació, valorització i ampliació del 
projecte LOST. A. Solanas:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 10 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 5 
punts

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 25 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 30 punts

Total: 100 punts de 200 punts

2011R2B·07. Projecte i·score: anàlisi intel·ligent en temps reals de 
sons musicals. A. Solanas:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 10 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 5 
punts

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 25 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 30 punts

Total: 100 punts de 200 punts

2011R2B·08. Actuacions per la creació i posada en marxa de l’EBT Ad·
vanced Energy Concepts & Technologies. A. Coronas:

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

1.2. Viabilitat tècnica: 30 punts

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

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts



� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 50 punts

Total: 180 punts de 200 punts

2011R2B·09. Simulació dinàmica de la inundació a la vall mitjana del 
Nil en època clàssica. E. Subías:

1.1. Capacitat de l’investigador/a sol·licitant: 25 punts

1.2. Viabilitat tècnica: 5 punts

1.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte: 15 
punts

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

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació per part de la URV: 50 
punts

2.2. Exposició de l’acció per part del sol·licitant: 30 punts

Total: 125 punts de 200 punts

10. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV 
2009 (MGR2009), autoritzar l’alta del grup de recerca BioRefinery Technolo·
gies (Bio·CORE), l’investigador responsable del qual és el Dr. Joan Salvadó 
Rovira, del Departament d’Enginyeria Química.


