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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 9 de juliol de 2009)

Comissió d’investigaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 20 D’ABRIL I 21 DE MAIG DE 2008

1. S’acorda amb relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats 
obtinguts en els projectes següents:
1.1 2007PAT/09. Procedimiento de segmentación de poros de una membrana polimérica po-

rosa en una imagen de una sección transversal de dicha membrana. Autor URV: C. Torras, 
R. García, D. Puig, M.A. García

 1.1.1 Autoritzar la sol·licitud de l’informe de l’estat de la tècnica.
 1.1.2 Sufragar les despeses generades per la sol·licitud de l’informe de l’estat de la tècni-

ca.
1.2 2007PAT/10. Procedimiento seguro en tiempo real para la transmisión de datos de comu-

nicación. Autor URV: I. Aslinidis, C. Ezquerra i J. Compte. Tutora: À. Moncusí
 1.2.1 Autoritzar la sol·licitud de l’informe de l’estat de la tècnica.
 1.2.2 Sufragar les despeses generades per la sol·licitud de l’informe de l’estat de la tècni-

ca.
2. S’acorda amb relació a la sol·licitud de creació de l’empresa de base tecnològica W3IS2 (What, 

Where, When: Internet Solutions & Information Systems):
2.1 Emetre un informe favorablement sobre la iniciativa de creació de l’esmentada empresa 

de base tecnològica.
2.2 Avaluar favorablement els contractes següents entre W3IS2 i la URV:
 2.2.1 Contracte de transferència de tecnologia, on s’estipula, d’una banda, que la URV 

participarà en un deu per cent (10%) en el capital social de l’empresa, per la qual cosa 
aportarà el deu per cent (10%) del valor del capital social inicial en el marc del procés de 
constitució d’aquesta, i, d’altra banda, que la URV atorgarà a l’empresa una llicència d’ús 
i explotació en exclusiva de la patent número P200802842, sota el títol “Procedimiento 
de obtención de información asociada a una ubicación” (en endavant la tecnologia), per 
la qual l’empresa satisfarà a la URV en concepte de royalties una quantitat equivalent al 
vuit per cent (8%) sobre la facturació que l’empresa hagi efectivament cobrat relativa a 
aquells productes que incorporin la tecnologia.

 2.2.2 Contracte entre socis, on s’estipula que l’empresa té un capital social de 5.000 €, 
dividit en 500 participacions socials, del número 1 al 500, ambdós inclusivament, de 10 
€ de valor nominal cadascuna, d’on resulta la distribució del capital social de l’empresa 
que s’estableix a la clàusula 2 d’aquest contracte i en què la URV aporta la quantitat de 
500 €, adjudicant-se 50 participacions socials de l’empresa, representatives del 10% del 
capital social de l’empresa.

3. S’acorda amb relació a l’estudi dels criteris d’avaluació emprats dins el programa d’ajuts per a 
la valorització del coneixement (R2B):
3.1 Realitzar una sessió monogràfica de la Comissió per compartir l’estat d’opinió a propòsit 

de la valorització del coneixement en el si de la Universitat Rovira i Virgili.
3.2 Mantenir les dues fases d’avaluació i els seus actors:
 3.2.1 Valoració tècnica i econòmica de les accions a càrrec del Trampolí Tecnològic de la 

URV
 3.2.2 Establiment de la prioritat i selecció de les accions a càrrec de la Comissió Delegada 

d’Investigació i Transferència
3.3 Mantenir els criteris de valoració tècnica i econòmica establerts, excepte en el cas del 

quart, que es modifica com consta a continuació, i establir el barem següent:
3.3.1 Capacitat de l’investigador/a sol·licitant i de la resta de l’equip per a la realització de 
les activitats programades i contribucions recents d’aquests relacionades amb la temàtica 
de l’acció:..................................................................................................fins a 30 punts

 3.3.2 Viabilitat tècnica: .............................................................................. fins a 30 punts
 3.3.3 Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte:..............fins a 30 punts
 3.3.4 Existència d’altres ajuts competitius de finançament de l’acció que hagin estat sol-

licitats o concedits en concepte de cofinançament:....................................fins a 10 punts
3.4 Mantenir els criteris de prioritat establerts, tot afegint un tercer criteri, que s’especifica a 

continuació, i establir el barem següent:
 3.4.1 Informe de viabilitat tècnica i econòmica:.........................................fins a 50 punts
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 3.4.2 Ajuts rebuts pel grup d’R+D+I per a accions d’innovació per part de la URV. Es prio-
ritzaran els grups que hagin rebut menys suport:........................................fins a 25 punts

 3.4.3 Exposició de l’acció per part del sol·licitant:.....................................fins a 25 punts
3.5 Modificar les accions i els conceptes susceptibles d’ajut en els termes següents:
 3.5.1 Actuacions de futures spin-off de la URV que es trobin en fase d’incubació
 3.5.2 Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència/innovació de grups 

de recerca de la URV en col·laboració amb empreses de base tecnològica (EBT) sorgides 
de la URV que han aconseguit un cofinançament públic o privat extern a la URV

 3.5.3 Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència/innovació de grups 
de recerca de la URV en certs programes tecnològics que requereixen un cert grau de 
cofinançament

 3.5.4 Actuacions derivades de la comercialització de la propietat industrial i intel-
lectual.

3.6 Establir una data final de presentació de sol·licituds (30/09/2009).
3.7 Possibilitar la gestió de l’ajut R2B a través de la URV o de la FURV (en funció de la neces-

sitat de despesa del beneficiari).
4. S’acorda amb relació al programa d’ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2008 

(R2B2008):
4.1 Aprovar el pressupost disponible de l’any 2008: 25.588,57 € - 7.480,00 € (que correspon al 

20% dels expedients 2008R2B-01 (J.M. Gastó) i 2008R2B-02 (R. García)) = 18.108,57 €.
4.2 Concedir un ajut per import de 15.000 € a l’expedient 2008R2B-03 (J. L. Domingo).
4.3 Denegar els expedients 2008R2B-04 (X. Rius), 2008R2B-05 (E. Gil), 2008R2B-06 (L. Mas-

sagués) i 2008R2B-07 (E. Bosch) per manca de disponibilitat pressupostària.
4.4 Transferir l’import de 3.108,57 € al pressupost 2009 d’aquest programa.

5. S’acorda amb relació al programa d’ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2009 
(R2B2009):
5.1 Aprovar el pressupost disponible de l’any 2009: 40.000 € (URV) + 20.000 € (CSURV) = 

60.000 €.
5.2 Aprovar les dues fases d’avaluació i els seus actors:
 5.2.1 Valoració tècnica i econòmica de les accions a càrrec del Trampolí Tecnològic de la 

URV
 5.2.2 Establiment de la prioritat i selecció de les accions a càrrec de la Comissió Delegada 

d’Investigació i Transferència
5.3 Aprovar els criteris de valoració tècnica i econòmica i el barem següent:
 5.3.1 Capacitat de l’investigador/a sol·licitant i de la resta de l’equip per a la realització de 

les activitats programades i contribucions recents d’aquests relacionades amb la temàtica 
de l’acció:..................................................................................................fins a 30 punts

 5.3.2 Viabilitat tècnica:..............................................................................fins a 30 punts
 5.3.3 Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte:..............fins a 30 punts
 5.3.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament de l’acció que hagin estat sol-

licitats o concedits en concepte de cofinançament::.................................. fins a 10 punts
5.4. Aprovar els criteris de prioritat i el barem següents:
 5.4.1 Informe de viabilitat tècnica i econòmica::....................................... fins a 50 punts
 5.4.2 Ajuts rebuts pel grup d’R+D+I per a accions d’innovació per part de la URV. Es pri-

oritzaran els grups que hagin rebut menys suport:........................................fins a 25 punts
 5.4.3 Exposició de l’acció per part del sol·licitant:.....................................fins a 25 punts
5.5. Aprovar les accions i els conceptes susceptibles d’ajut següents:
 5.5.1 Actuacions de futures spin-off de la URV que es trobin en fase d’incubació
 5.5.2 Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència/innovació de grups 

de recerca de la URV en col·laboració amb empreses de base tecnològica (EBT) sorgides 
de la URV que han aconseguit un cofinançament públic o privat extern a la URV

 5.5.3 Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència/innovació de grups 
de recerca de la URV en certs programes tecnològics que requereixen un cert grau de 
cofinançament

 5.5.4 Actuacions derivades de la comercialització de la propietat industrial i intel·lectual
5.6 Aprovar una data final de presentació de sol·licituds (30/09/2009).
5.7 Aprovar la gestió de l’ajut R2B a través de la URV o de la FURV (en funció de la necessitat 

de despesa del beneficiari).
5.8 Aprovar les bases de la convocatòria.
5.9 Aprovar l’imprès de sol·licitud.
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5.10 Aprovar la memòria tècnica, que inclourà el terme “empresarial” en l’apartat C. potenci-
al.

6. S’acorda aprovar la relació de places presentades dins el programa de becaris predoctorals a 
càrrec de projectes d’R+D+I 2009 (BRDI2009).

7. S’acorda amb relació a l’Informe anual del Comitè de Qualitat del Sistema de Gestió de la 
Qualitat de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (SGQ R+D+I):
7.1 Aprovar els objectius 2009 de l’SGQ R+D+I.
7.2 Reconèixer els resultats de la revisió per la Direcció de l’SGQ R+D+I.


