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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 26 de febrer de 2009)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 16 DE DESEMBRE 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/16. Mètode d’optimització de la força d’un accionament lineal de reluctància 

commutada. Inventor URV: García, J. Inventor UPC: Andrada, P.: Correcció d’errada de 
l’acord 2.2 de la CIT6/2008, de 23/10/2008. On diu 2008PAT/08 ha de dir 2008PAT/16. 
L’acord és correcte:

 1.1.1. Autoritzar, cas que sigui viable, la realització d’un informe de patentabilitat per 
l’Agència de Patents Torner i Juncosa

 1.1.2. Assumir les despeses (50%) de la realització d’un informe de patentabilitat
 1.1.3. Autoritzar, cas que l’informe de patentabilitat sigui positiu, la sol·licitud de patent 

davant l’OEPM per l’Agència de Patents Torner i Juncosa
 1.1.4. Assumir les despeses (50%) de la sol·licitud de patent davant l’OEPM
1.2. 2008PAT/17. Advanced Monitoring, Optimization and Control of Membrane Desalination 

Processes. Inventor URV: Giralt, F. Inventor UCLA: Cohen, Y.; Panagiotis, C. (Annex 2):
 1.2.1. Ratificar la cessió de drets de propietat industrial de la invenció a favor de la 

UCLA
 1.2.2. Ratificar la cessió de la titularitat de la invenció a favor de la UCLA

2. La Comissió va acordar en relació amb les sol·licituds presentades dins l’actuació d’ajuts per a 
la valorització del coneixement per a l’any 2008 (R2B2008): 
2.1. Concedir un ajut per import de 22.400 Euros a l’expedient 2008R2B/01: Construcció 

d’una plataforma de dissociació de dades compatible amb els entorns framework de refe-
rència”, el sol·licitant del qual és Confidence Data, S.L. , empresa spin-off de la URV. 

2.2. Proposar un ajut per import de 15.000 Euros a l’expedient 2008R2B/02: Centre de la 
xarxa IT Meteor, el sol·licitant del qual és Meteor, centre d’innovació de la URV. 

3. La Comissió va acordar revisar la normativa de l’actuació Ajuts per a la valorització del conei-
xement, pel que fa a: 
3.1. Execució pressupostària : Cal estudiar si el pressupost es distribueix o no d’acord amb els 

terminis de presentació de sol·licituds establerts. 
3.2. Participació en les convocatòries: Cal estudiar la idoneïtat que empreses de base tecnolò-

gica externes a la URV puguin participar en les convocatòries.
4. La Comissió acorda en relació a la proposta de modificació del criteri d’aplicació de l’exempció 

de cànons a subvencions dins la normativa de cànons de la FURV aplicar el percentatge de cos-
tos indirectes que estableixi el document legal (convocatòria / contracte / conveni) que reguli la 
relació entre la FURV i l’organisme finançador.

5. La Comissió aprova la proposta de finançament de les sol·licituds de mobilitat de 3r cicle 
(M3C2008

6. La Comissió acorda en relació amb les actuacions de divulgació científica i promoció 2008 
(PFC2008) ajornar el termini de resolució dels ajuts fins al 31 de gener de 2009.

7. La Comissió acorda en relació al Mapa de Grups de Recerca 2009 (MGR2009):
7.1. Convocar l’edició 2009

MAPA DE GRUPS DE RECERCA 2009

(aprovat per la Comissió d’Investigació i Transferència de data 16 de desembre de 2008)

INTRODUCCIó 

En la introducció que obria la primera convocatòria del Mapa de grups de recerca hom podia llegir 
l’objectiu principal d’aquesta iniciativa: “cal doncs conèixer –i reconèixer– l’esforç dels investigadors i 
investigadores, motor essencial del progrés de la recerca, identificant les línies de treball de la URV, les 
persones que desenvolupen la tasca investigadora, els recursos universitaris de què hom disposa i la base 
organitzativa en què s’integren”. Aquesta finalitat continua sent plenament vàlida, juntament amb els altres 
objectius que també s’anomenaven:

Disposar d’una eina de treball àgil que permeti un coneixement actualitzat de la nostra realitat • 
científica.
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Reforçar la nostra resposta al repte actual de la transferència de coneixements, donant a conèi-• 
xer la nostra activitat i potencialitat al sector productiu i a la societat en general.
Disposar d’aquest coneixement per al foment de la qualitat científica de la URV. En combinació • 
amb el programa d’avaluació dels resultats d’investigació, proporciona les bases per prendre 
decisions de política científica a la URV i facilita arguments pel diàleg amb les diferents admi-
nistracions entorn de les propostes i resolucions que afecten els nostres grups de recerca.

Tot i significar una evolució important en moltes àrees del coneixement i fins i tot una petita revolució, 
no exempta de certes tensions, en certs àmbits de la URV, el Mapa ha significat una eina imprescindible per 
a l’execució de les línies essencials de política científica aprovades pel Consell de Govern. Amb l’ajut del 
Mapa, la URV s’ha situat actualment en el grup d’universitats capdavanteres en l’execució d’una política 
científica estable i ben definida. En aquest marc, cada grup de recerca pot planificar els seus recursos, en un 
termini de diversos anys, en funció dels resultats científics assolits i dels suport prèviament obtingut.

En els períodes anteriors del Mapa, per tant, no sols s’han especificat els actors principals de la recerca, 
els grups de recerca definits de forma àmplia, sinó que també hem determinat entre tots les regles del joc. 
Cal doncs que ara, tal com havíem previst, hi hagi una nova oportunitat perquè els grups de recerca que 
ho desitgin puguin acomodar la seva composició a la seva situació científica actual, derivada de l’evolu-
ció natural de la investigació o de l’acoblament més efectiu a aquest marc definit per la política científica 
vigent.

CONTINGUTS DEL MAPA DE GRUPS DE RECERCA

1. Dades generals:
Nom del grup• 

Adreça (que conté adreça postal, telèfon, fax i adreça electrònica)• 

Paraules clau (màxim 5)• 

Codis UNESCO (màxim 3)• 

2. Equip investigador
Noms dels membres de l’equip investigador, inclòs l’investigador responsable (IR)• 

3. Línies de recerca

4. Resum de l’activitat de recerca

5. Publicacions en revistes

6. Publicacions en llibres

7. Patents

8. Congressos

9. Serveis, tècniques o instrumental

10. Tesis doctorals dirigides

11. Àmbits empresarials

12. Formació per a empreses

13. Contactes internacionals

14. Presentació de comunicacions

15. Projectes d’investigació

16. Contractes de recerca

17. Observacions

18. Enllaços a altres webs

DEFINICIó DE GRUPS DE RECERCA
1. Els mateixos investigadors de la URV es defineixen com a membres d’un grup de recerca de la 

URV.
2. El grup ha de tenir un investigador responsable (IR), el qual ha de comunicar el nom i la com-

posició del grup.

L’investigador responsable ha de ser un professor de la URV amb titulació de doctor:
Dels cossos docents universitaris (CU, TU, CEU, TEU), o bé• 
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Del professorat contractat permanent (catedràtic/a contractat/da, professor/a agregat/da, • 
professor/a col·laborador/a permanent), o bé
Investigador/a ICREA sènior• 

D’acord amb l’esperit dels convenis hospital–universitat, també es poden considerar investigadors res-
ponsables d’un grup de recerca de la URV els investigadors d’hospital amb categoria de cap de servei o 
cap clínic que siguin doctors i que, a més, tinguin contracte amb la Universitat, encara que no pertanyin 
als cossos docents universitaris.

3. Poden formar part d’un grup de recerca de la URV tots els membres de la nostraUniversitat que 
realitzin tasques relacionades amb la investigació.

A l’efecte d’avaluació, només es tenen en compte els membres dels grups de recerca que constin com 
a investigadors actius.

Es considera professor i investigador actiu en recerca el qui en un període determinat, prou llarg però 
limitat, obté uns resultats que li permeten ser mereixedor d’una avaluació positiva segons els estàndards del 
seu àmbit de coneixement.

També han de ser considerats com a investigadors actius els membres dincoporació recent, com ara els 
becaris predoctorals.

Normativa d’investigador actiu: http://wwwa.urv.net/intranet/Investigadoractiu.pdf.
4. Els investigadors que no pertanyin a la URV han de demostrar la col·laboració prèvia amb in-

vestigadors de la URV en projectes d’R+D que hagin estat executats des de la URV, i formant 
part del mateix equip investigador, per ser inclosos en el grup de recerca de la URV on s’adscriu 
l’investigador de la URV. La participació com a membre de subprojecte diferent en un mateix 
projecte coordinat no acredita el requisit esmentat anteriorment.

Altres possibilitats han de ser estudiades individualment per la Comissió d’Investigació i Transfe-
rència.

5. La vigència del grup de recerca de la URV és de dos anys.
Durant aquest període se’n pot modificar la composició, per motius d’altes o baixes, mitjançant 

una comunicació escrita al Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries.
6. La Comissió d’Investigació i Transferència ha d’estudiar individualment els casos no previstos 

anteriorment.

Comentaris: Servei de Gestió de la Recerca (curricula.recerca@urv.cat)

Data d’actualització: 01/01/2009

7.2. Aprovar el calendari d’aplicació:
 7.2.1. MGR2007: Tancament 31.12.2008
 7.2.2. MGR2009:

 7.2.2.1. Convocatòria: 07.01.2007 - 02.02.2009
 7.2.2.2. Revisió: 02.02.2009 - 27.02.2009
 7.2.2.3. Publicació: 02.03.2009

7.3. El document de participació del grup de recerca comptarà amb el coneixement del/de la 
director/a de departament: signatura del/de la director/a de departament / còpia de l’escrit 
adreçat al/ a la director/a de departament notificant la definició del grup.


