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2013R2B-01 Nasarre Aznar, Sergio Generalització de les tinences intermèdies Admesa

2013R2B-02 Pallarès Curto, Jordi 
Construcció, desenvolupament i anàlisi d'un prototip de reòmetre per fluids no-
Newtonians i suspensions

Admesa

2013R2B-03 Canals Salomó, Antoni 
Millora de la interfície d'usuari de sistema de gestió de dades arqueològiques de camp, 
recerca i patrimonials, ARCH-e system 

Admesa

2013R2B-04 Marsal Garvi, Lluís F. Microplataforma per cultius cel·lulars 3D basada en polímers nanoestructurals Admesa

2013R2B-05 Puig Valls, Domènec Savi 
Plataforma de tele-formació pel disseny de volums anatòmics en relació a tractaments 
oncològics 

Admesa

2013R2B-06 García Martínez, Montserrat Sistema Automàtic de Suport a la Valorització del Dolor en Nounats Prematurs Admesa

2013R2B-07 Bruno Argilaguet, Joan Carles 
Desenvolupament de nous equips de cicle combinat de potència i refrigeració per 
absorció accionats amb energia solar tèrmica o calor residual 

Admesa

2013R2B-08 Rius Ferrús, Francesc Xavier 
Disseny d'una solució per al gaudi de plantes en ambients urbans a través de l'ús de 
sensors químics 

Admesa

2013R2B-09 Diaz González, Francesc 
Desenvolupament d'un prototipus operatiu del sensor de gel EAWIS conjuntament (Ea
Alert Waveguide Icing Sensor) descrit en la sol·licitud de patent "P 201330658"

Admesa

2013R2B-10 Rozès, Nicolàs Dolze Admesa

2013R2B-11 Iñíguez Nicolau, Benjamín Estandardització d'un codi model compacte de transistors GaN HEMT per a la indústria Admesa

2013R2B-12 Sales Pardo, Marta 
Smart-MEMORY : Solució per a la detecció precoç d'estadis primerencs d'Alzheimer en 
persones grans que viuen soles 

Admesa

2013R2B-13 O'Sullivan, Ciara 
Desarrollo de una plataforma para la integración de equipos, electodos y microfluicida a 
medida para aplicaciones electroanalíticas: acciones de apoyo de la EBT Proteus 
Diagnostics, S.L. INTEGRANOSTICS 

Admesa

2013R2B-14 Medina Cabello, Francesc 
Tractament de contaminants orgànics recalcitrants per mitjà de reactors de membrana i 
generació in-situ d'aigua oxigenada 

Admesa

2013R2B-15 Tous Pallarès, Jordi 
JOB IN: un aplicatiu per automatitzar els processos de reclutament i preseleció de 
candidats al sector de l'hostaleria

Admesa

2013R2B-16 Correig Blanchar, Xavier 
Optimització d'un test avançat de lipoproteïnes basat en espectroscòpia de ressonància 
magnètica nuclear de protó (1H RMN) per a mostres amb baix volum 

Admesa

2013R2B-17 García López, Pedro Desenvolupament de versions mòbils i accions de comercialització de stacksync Admesa

2013R2B - Relació de sol·licituds


