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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 10 de juliol de 2012)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 23 D’ABRIL DE 2012

1. S’acorda incloure l’estudi i aprovació, si s’escau, del formulari de sol·licitud dins 
el programa de reconeixement de la qualitat de la recerca 2012 (RQR2012) com a 
punt 11 de l’ordre del dia i convertir el torn obert de paraules en punt 12.
2. S’acorda, en relació amb el marc de relació entre la URV i els instituts de recerca 
i centres tecnològics: procediment intern d’actuació:

2.1. Aprovar el document.
2.2. Enviar el document als membres de la Comissió.
2.3. Presentar el fluxograma del procediment als membres de la Comissió en 
la propera sessió, un cop el Consell de Govern hagi aprovat la normativa de 
professorat, on s’encarrega a la Comissió d’Investigació i Transferència la con-
cessió de l’adscripció dels investigadors URV als ens vinculats.

3. S’acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i in-
dustrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

3.1. 2012PAT-05. MPPT amb processador de fase per a aplicacions PV. Autors 
URV: Leyva, R.; Garcés, P.; Zazo, H.

3.1.1. Autoritzar l’elaboració de l’informe de patentabilitat.
3.1.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat.
3.1.3. Si l’informe de patentabilitat és positiu, assumir els drets sobre la 
invenció, i autoritzar i gestionar la tramitació de la sol·licitud de patent per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Pa-
tents i Marques.
3.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
3.1.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

4. S’acorda, en relació amb l’informe sobre l’ampliació de capital social de l’empre-
sa de base tecnològica Aplicacions de la Catàlisi, SL:
4.1. Realitzar la revisió i autorització de l’ampliació de capital esmentada.
4.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i 
Innovació sobre l’ampliació de capital esmentada.
5. S’acorda eliminar l’aplicació dels ajuts AECI-URV per a l’any 2012.
6. S’acorda, en relació amb el mapa de grups de recerca de la URV 2009 
(MGR2009):

6.1. Autoritzar l’alta del grup de recerca Centro de Análisis Integral del Territo-
rio, l’investigador responsable del qual és el Dr. Guillermo Zuaznábar Uzkudun, 
de la Unitat Predepartamental d’Arquitectura, i demanar a l’investigador princi-
pal els aclariments/accions següents:

6.1.1. Conèixer el tècnic de gestió de projectes que els correspon.
6.1.2. Informar el director/a del departament d’adscripció i els investigadors 
responsables dels altres grups de recerca de l’existència d’aquest nou grup 
de recerca.

6.2. Autoritzar l’alta del grup de recerca YanesLab, l’investigador responsable 
del qual és el Dr. Óscar Yanes Torrado, del Departament d’Enginyeria Electròni-
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ca, Elèctrica i Automàtica, i demanar a l’investigador principal els aclariments/
accions següents:

6.2.1. Conèixer la dedicació dels membres següents: Miquel Àngel Rodríguez 
Gómez i Maria Vinaixa Crevillent.
6.2.2. Conèixer el tècnic de gestió de projectes que els correspon.
6.2.3. Informar el director/a del departament d’adscripció i els investigadors 
responsables dels altres grups de recerca de l’existència d’aquest nou grup 
de recerca.

6.3. Autoritzar l’alta del grup de recerca en oncologia de cap i coll, l’investigador 
responsable del qual és el Dr. Enric Figuerola i Massana, del Departament de 
Medicina i Cirurgia, i demanar a l’investigador principal els aclariments/accions 
següents:

6.3.1. Conèixer el tècnic de gestió de projectes que els correspon.
6.3.2. Informar el director/a del departament d’adscripció de l’existència 
d’aquest nou grup de recerca.

6.4. Autoritzar la baixa del grup de recerca ORL. Investigación, la investigadora 
responsable del qual és la Dra. Glòria Morelló Castro, del Departament de Medicina 
i Cirurgia.
7. S’acorda, en relació amb els resultats de la revisió per a la direcció del sistema 
de gestió de la qualitat d’R+D+I:

7.1. Donar per informada la Comissió.
7.2. Donar el vistiplau als objectius de qualitat per l’any 2012 dels grups de 
recerca dins l’abast del sistema.

8. S’acorda en relació amb els resultats de I’auditoria externa del Sistema de ges-
tió de la qualitat d’R+D+I:

8.1. Donar per informada la Comissió.
8.2. Aprovar que el comitè de qualitat de l’SGQ d’RDI treballi durant l’any en 
propostes per tractar les observacions de millora general del sistema detecta-
des en l’auditoria externa i les presenti a la Comissió en una propera sessió. 

9. S’acorda, en relació amb el programa de reconeixement de la qualitat de la re-
cerca 2012 (RQR2012), aprovar el formulari de sol·licitud.


