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Comissió d’Investigació i Transferència
Consell de Govern de 21 de febrer de 2008
SESSIÓ DE 12 DE DESEMBRE DE 2007
1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels
resultats obtinguts en els projectes següents:
1.1. 2007PAT/10. DOMILE ñ SMARTOXIDE S.L. Autor: I. Aslinidis, C. Ezquerra i J. Compte.
Tutora: À. Moncusí
1.1.1. Que la URV aprovi la sol·licitud de l’informe sobre l’estat de la tècnica
1.1.2. Que la URV assumeixi les despeses de sol·licitud d’informe sobre l’estat de la tèc·
nica
1.1.3. Que la URV, cas d’un informe de patentabilitat positiu, autoritzi el tràmit de sol·
licitud de patent davant l’OEPM
1.1.4. Que la URV assumeixi les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
1.2. 2007PAT/11. RIBEFOOD. Autors: J.L. Domingo Roig, A. Bocio i R. Martí
1.2.1. Que la URV autoritzi la tramitació de la sol·licitud de registre de la propietat intel·
lectual
1.2.2. Que la URV assumeixi les despeses de sol·licitud de registre de la propietat intel·
lectual
1.3. 2007PAT/12. Tècnica de control de revelació estadística basat en microagregació - STAI·
TEC. Autors: J. Domingo Ferrer i J.M. Mateo ñ Sanz
1.3.1. Que la URV no procedeixi al registre de la propietat intel·lectual
1.4. 2007PAT/13. WOLFRAMIO, UN TIPO CON QUÍMICA. Autor: L. Jiménez
1.4.1. Que la URV autoritzi la tramitació de la sol·licitud de registre de la propietat intel·
lectual
1.4.2. Que la URV assumeixi les despeses de sol·licitud de registre de la propietat intel·
lectual
2. La Comissió acorda en relació a la participació de la URV en empreses spin-off:
2.1. SmartOxide: Aportar un 10% del capital de l’empresa per import de 320 euros
2.2. Staitec: Aportar un 10% del capital de l’empresa per import de 1.000 euros
3. La Comissió aprova la proposta de finançament de les sol·licituds de mobilitat de 3r cicle
(M3C2007)
4. La Comissió aprova realitzar una reunió de treball amb el Consell Social per millorar el finan·
çament del programa de mobilitat de 3r cicle (M3C).
SESSIÓ DE 12 DE FEBRER DE 2008
1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels
resultats obtinguts en els projectes següents:
1.1. 2008PAT/01. In-situ Al203/Al barrier layer dissolution. Autors: Santos Alejandro, Abel;
Pallarès Marzal, Josep; Marsal Garví, Lluís Francesc; Ferré-Borrull, Josep.
1.1.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat
1.1.2. Assumir les despeses de l’informe de patentabilitat a càrrec de la URV
1.1.3. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent davant l’OEPM, cas que l’informe
de patentabilitat sigui positiu
1.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM a càrrec de la URV
1.2. 2008PAT-02. Diccionari de competències ALABART. Autors: Alabart Córdoba, Joan Ra·
mon; Brull Alabart, Enric; Özgen, Sibel.
1.2.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual
1.2.2. Assumir les despeses de sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual a càrrec
de la URV
1.3. 2008PAT/03. Prevenció i tractament de la síndrome metabòlica per una combinació de
procianidines seleccionada (S12). Autors: Ardèvol, A.; Arola, Ll.; Baiges, I.; Bladé, C.;
Blay, M.T.; Fernández, J.; Pujadas, G.; Salvadó, M.J.; Valls, J.; Montagut, G.; Terra, X.
1.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat
1.3.2. Assumir les despeses de l’informe de patentabilitat a càrrec de la URV
1.3.3. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent davant l’OEPM, cas que l’informe
de patentabilitat sigui positiu
1.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM a càrrec de la URV
1.4. 2008PAT/04. ELEIMAG. Autors: Osma Cruz, Johann Faccelo.
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1.4.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual
1.4.2. Assumir les despeses de sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual a càrrec
de la URV
La Comissió acorda proposar al rector la subrogació en les spin-off la posició de la URV en drets
i deures derivats de l’explotació comercial dels resultats dels projectes vigents en el moment de
creació de l’empresa que es basen en el coneixement cedit.
La Comissió acorda en relació al programa Mobilitat de 3r cicle (M3C2008) aprovar:
3.1. El calendari i pressupost
3.2. La resolució de convocatòria
3.3. L’imprès de sol·licitud
La Comissió acorda en relació al programa Organització de congressos (OCO2008) aprovar:
4.1. El calendari i pressupost
4.2. La resolució de convocatòria
5.3. L’imprès de sol·licitud
La Comissió acorda en relació al programa Personal de suport a la recerca (PSR2008) aprovar:
5.1. El calendari
5.2. La resolució de convocatòria
5.3. L’imprès de sol·licitud

Consell de Govern de 24 d’abril de 2008
SESSIÓ DE 9 D’ABRIL DE 2007
1. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels
resultats obtinguts en els projectes següents:
1.1. 2008PAT/05. Electrodos selectivos de iones de contacto sólido basados en nanotubos de
carbono. Autors: Rius Ferrús, F.X.; Macho Aparicio, S; Crespo Pavano, G.; Riu Rusell, J.;
Maroto Sánchez, A.
1.1.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent internacional davant l’OEP
1.1.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent internacional davant l’OEP a càrrec
de la URV
1.2. 2008PAT/06. Soca Mf6 de Oenococcus oeni. Autors: Bordons de Porrata Dòria, A.; Re·
guant Miranda, C.
1.2.1. Autoritzar la tramitació del dipòsit del llevat davant la CECT (Col·lecció Espanyola
de Cultius Tipus)
1.2.2. Assumir les despeses del dipòsit del llevat davant la CECT a càrrec de la URV
1.2.3. Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat
1.2.4. Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
1.2.5. Autoritzar, cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de patent
davant l’OEPM
1.2.6. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
1.3. 2008PAT/07. Soca Mf3 de Oenococcus oeni. Autors: Bordons de Porrata Dòria, A.; Re·
guant Miranda, C.
1.3.1. Autoritzar la tramitació del dipòsit del llevat davant la CECT (Col·lecció Espanyola
de Cultius Tipus)
1.3.2. Assumir les despeses del dipòsit del llevat davant la CECT a càrrec de la URV
1.3.3. Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat
1.3.4. Assumir les despeses de la realització d’un informe de patentabilitat
1.3.5. Autoritzar, cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de patent
davant l’OEPM
1.3.6. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
2. La Comissió acorda en relació a la priorització de sol·licituds del programa d’equipament i
infraestructura de recerca per a l’any 2005 (PEIR2005):
2.1. Aprovar les taules de priorització
2.2. Respectar l’ordre de priorització interna a partir de la resolució de concessió externa
3. La Comissió acorda en relació a les places presentades dins el programa de becaris predoctorals
a càrrec de projectes d’R+D+I 2008 (BRDI2008) aprovar la relació de places.
4. La Comissió acorda en relació a l’assignació mensual de la beca de projecte modificar la nor·
mativa que les regula en els termes següents: “L’assignació mensual de les beques és igual a les
de la Universitat Rovira i Virgili per a becaris predoctorals de 1r any, de manera proporcional a
la seva dedicació al projecte”.
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5. La Comissió acorda, en relació a la sol·licitud del grup de recerca Empresa i societat, aprovar
que la seva denominació sigui d’ara en endavant Anàlisi social i organitzativa.

