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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 26 d’abril de 2012)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 20 DE FEBRER DE 2012

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. 2012PAT·01. Model d’ús sostenible de l’aigua a l’agricultura. Autors URV: Cas·
tells, F.; Amores, M.J. Altres autors: Ferrer, F.; Duesaigües, A.

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

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

1.1.3. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transfe·
rència i Innovació sobre aquests resultats.

1.2. 2012PAT·02. A voltage·sensing circuit structure for a switching power conver·
ter and method for an enhanced fast·scale stability margin of a switching power 
converter. Autor URV: El Aroudi, A. Autors UPC: Alarcón, E.; Rodríguez, E.

1.2.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud d’extensió internacional (PCT) da·
vant l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) amb els agents 
Torner, Juncosa i Associats, S.L.

1.2.2. Assumir el 30% (percentatge de titularitat) de les despeses generades per 
la sol·licitud d’extensió internacional (PCT) davant l’Organització Mundial de la 
Propietat Intel·lectual (OMPI) amb els agents Torner, Juncosa i Associats, S.L.

1.2.3. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transfe·
rència i Innovació sobre aquests resultats.

1.3. 2012PAT·03. SecureTicket. Autors URV: Aragonés, J.; Castellà, J.; Domingo, 
J.; Vives, A. Autors UIB: Huguet, L.; Ferrer, J.L.; Mut, M.; Payeras, M.

1.3.1. Acceptar les conclusions de l’informe de patentabilitat.

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

1.3.3. Assumir els drets sobre la invenció al 50% amb la Universitat de les Illes 
Balears.

1.3.4. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb 
els agents Torner, Juncosa i Associats, S.L.

1.3.5. Assumir el 50% (percentatge de titularitat) de les despeses de la sol·licitud 
de patent per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques (OEPM) amb els agents Torner, Juncosa i Associats, S.L.

1.3.6. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transfe·
rència i Innovació sobre aquests resultats.

1.4. 2012PAT·04. Mètode i sistema de cobrament de peatges sense contacte per a 
vehicles d’alta ocupació. Autors URV: Domingo, J.; Ràfols, C.; Aragonès, J.

1.4.1. Acceptar les conclusions de l’informe de patentabilitat.

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

1.4.3. Assumir els drets sobre la invenció.

1.4.4. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb 
els agents Torner, Juncosa i Associats, S.L.
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1.4.5. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb 
els agents Torner, Juncosa i Associats, S.L.

1.4.6. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transfe·
rència i Innovació sobre aquests resultats.

2. La Comissió acorda, en relació amb la resolució de 24 de novembre de 2011 de 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques de concessió d’un ajut de 2.102,21 euros 
dins el programa per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’ex·
terior durant l’any 2011, donar·se per assabentada.

3. La Comissió acorda, en relació amb les regalies obtingudes l’any 2011, aprovar 
l’informe presentat.

4. La Comissió acorda, en relació amb l’informe sobre la cessió de l’activitat eco·
nòmica, liquidació i posterior dissolució de l’empresa de base tecnològica M·BOT 
Solutions, S.L.:

4.1. Ratificar, a través d’un acord, els termes i condicions per a la cessió de l’acti·
vitat econòmica, liquidació i posterior dissolució de l’empresa de base tecnològica 
M·BOT Solutions, S.L.

4.2. Demanar al Consell de Govern que ratifiqui la gestió de la Comissió d’Investi·
gació i Transferència i faculti el rector per formalitzar les gestions necessàries per 
portar a terme les actuacions descrites al punt anterior.

5. La Comissió acorda, en relació amb l’informe sobre l’ampliació de capital social 
de l’empresa de base tecnològica Aplicacions de la Catàlisi, S.L.:

5.1. Revisar l’ampliació de capital esmentada.

5.2. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre l’ampliació de capital esmentada.

6. La Comissió acorda, en relació amb l’informe sobre l’ampliació de capital soci·
al de l’empresa de base tecnològica Integrated Microsystems for Quality of Life, 
S.L.:

6.1. Revisar l’ampliació de capital esmentada.

6.2. Ratificar les gestions fetes i els acords presos pel Vicerectorat de Transferèn·
cia i Innovació sobre l’ampliació de capital esmentada.

7. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització d’in·
vestigadors emergents URV · Banco Santander 2012 (LINE2012), aprovar la con·
vocatòria d’aquesta actuació, segons les bases establertes i els criteris següents:

7.1. Publicar la convocatòria una vegada hagi estat aprovat el pressupost URV i el 
de l’actuació per a l’any 2012.

7.2. Adequar el calendari a la data de publicació de la convocatòria.

8. La Comissió acorda informar els directors de departament sobre les dades de 
participació dels investigadors URV en projectes liderats per altres centres en les 
darreres convocatòries de projectes del Pla nacional d’R+D+I de l’any 2012.

9. La Comissió acorda informar els directors de departament sobre les dades de 
participació dels investigadors URV en projectes liderats per altres centres que han 
estat concedits en les darreres tres convocatòries de projectes del Pla nacional 
d’R+D+I (2009·11).
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10. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Mobilitat de doctorat 2012 
(M2D2012), aprovar la convocatòria d’aquesta actuació, segons les bases esta·
blertes i els criteris següents:

10.1. Publicar la convocatòria una vegada hagi estat aprovat el pressupost URV i 
el de l’actuació per a l’any 2012.

101.2. Adequar el calendari a la data de publicació de la convocatòria.

11. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Organització de congressos 
2012 (OCO2012), aprovar la convocatòria d’aquesta actuació, segons les bases 
establertes i els criteris següents:

11.1. Publicar la convocatòria una vegada hagi estat aprovat el pressupost URV i 
el de l’actuació per a l’any 2012.

11.2. Adequar el calendari a la data de publicació de la convocatòria.

12. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Valorització del coneixement 
2012 (R2B2012), aprovar la convocatòria d’aquesta actuació, segons les bases 
establertes i els criteris següents:

12.1. Publicar la convocatòria una vegada hagi estat aprovat el pressupost URV i 
el de l’actuació per a l’any 2012.

12.2. Adequar el calendari a la data de publicació de la convocatòria.

13. La Comissió acorda, en relació amb l’actuació Actuacions de divulgació científi·
ca i promoció 2012 (PCF2012), aprovar la convocatòria d’aquesta actuació, segons 
les bases establertes i els criteris següents:

13.1. Publicar la convocatòria una vegada hagi estat aprovat el pressupost URV i 
el de l’actuació per a l’any 2012.

13.2. Adequar el calendari a la data de publicació de la convocatòria.

14. La Comissió acorda presentar un informe sobre l’actuació PCF 2008·11 en una 
futura sessió.


