ANNEX A LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS PER
PRESTAR SERVEIS EN SOCIETATS MERCANTILS

(En compliment de l’article 18 de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació)

Jo, en

, amb domicili a
, i NIF/NIE número
,

en condició de
de la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV).
Presento aquesta sol·licitud a la Vicerectora de Personal de la Universitat als efectes que
s’indiquen a continuació:

EXPOSO
I.

Que actualment, i des de la data
, estic contractada en règim laboral a temps
a
per la URV i formo part del Departament de
,
categoria
de la Universitat.

II.

Que seguint amb el previst en el Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la
Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Consell de Govern en data 10 de juliol de 2012,
formo part de l’equip emprenedor que ha presentat al Centre de Transferència de
Tecnologia i Innovació (CTTi de la FURV) un projecte de creació d’Spin-off de la URV
que tindrà per objecte
i
sota el nom
.

III. Que d’acord amb el projecte de creació d’Spin-off que ha estat elaborat, la Universitat
prendrà una participació en el capital social de l’empresa del
%.
IV. Que el règim previst en l'article 18 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació i en l’article 15 del Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la Universitat
Rovira i Virgili, permet autoritzar al personal investigador la prestació de serveis en
societats mercantils, creades o participades per l'entitat en la qual el personal esmentat
presti serveis.
V. Que el citat article permet tal autorització en tant es tracti d'una “actuació relacionada
amb les prioritats científic tècniques establertes en l'Estratègia Espanyola de Ciència i
Tecnologia o en l'Estratègia Espanyola d'Innovació”, entre les quals es troba la promoció
d'empreses en l’àmbit dels canvis i innovacions socials, per la qual cosa el
desenvolupament de la pretesa activitat estaria justificada.
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VI. Que així mateix, l'article 18 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació,
disposa que no són aplicables al personal investigador que presti els seus serveis a les
societats indicades, les limitacions que estableixen els articles 12.1.b) i d) i el 16 de la

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
VII. Que estic interessada en poder compatibilitzar la meva activitat principal a la Universitat
amb una segona activitat privada a l’spin-off
,
així com la participació en el seu capital social, que, en cap cas, suposaria una modificació
de la meva jornada de l'horari laboral actualment vigent amb la Universitat.

Per tot l’anterior, SOL·LICITO

I.

Que de conformitat amb l'article 18 de la Llei de 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i
la Innovació, autoritzi la compatibilitat de la meva activitat a la Universitat amb la
prestació de serveis a l’spin-off
.

II.

Que no seran aplicables les limitacions previstes en els articles 12.1.b) i d) i el 16 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.

Atentament, a Tarragona, a
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_______________________________

