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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES 

Informats en el Consell de Govern de data 5 de novembre de 2009 

 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA  

 

SESSIÓ DE 7 DE JULIOL DE 2009 
 

1. La Comissió realitza una valoració global positiva del Programa de Foment de la Recerca de la 
URV: 

1.1. Activitats proposades 
 

A. Increment de beques 
A.1) Incentivar la captació de beques competitives (AGAUR, FPU, etc.), mitjançant una 

recompensa addicional a la incorporació i manteniment d'aquests becaris. (1000 € pel en 
concepte de premi i 1000 € a disposició del seu(s) director(s) de tesi). 

A.2) Incentivar la captació d'ajust per realitzar estades a països de la UE. 
A.3) Incentivar, mitjançant cofinançament,  l'ús de recursos econòmics dels departaments per a 

l'activació de beques URV. 
A.4) Tendir a què, a través de la política de desenvolupament de les seves plantilles, un mínim 

del 10% del personal dels departaments de la universitat correspongui a becaris URV. 
A.5) Promoure l'activació de beques URV finançades o cofinançades per entitats externes. 
 

B. Assignació de recursos destinats a personal tècnic o administratiu, tant de Serveis Centrals com 
en els mateixos grups 
B.1) Apropar el suport a la recerca als diferents campus de la URV, derivant-hi l'actual gestió 

econòmica de projectes de recerca que desenvolupen les secretaries de departament. 
B.2) Establir contractes programa amb els grups de recerca acreditats externament a partir dels 

quals, en base als objectius i finançament acordats, estableixin autònomament la seva 
política de personal propi de suport. 

B.3) Obrir, per a la resta de grups de recerca, una nova convocatòria de PSR cofinançat. 
 
C. Reconeixement de l’activitat científica amb impacte internacional significatiu 
C.1) Establir un premi anual de recerca en cadascun dels cinc àmbits del coneixement (la 

referència són els àmbits d'acreditació de professorat funcionari: Arts i Humanitats, 
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeries i Arquitectura) per 
al PDI que acrediti un major impacte de la seva activitat de recerca. El reconeixement anirà 
acompanyat d'una beca URV otada per un període de quatre anys. 

C.2) Complementar els programes I3 de MICINN i/o AGAUR. 
C.3) Facilitar al PDI URV la presentació de candidatures al programa ICREA Acadèmia. 

 
1.2. Model de fitxa resum de les activitats proposades. 
1.3. Model de sol·licitud de les activitats proposades. 

2. La Comissió acorda en relació amb l’assimilació de diferents actuacions de finançament de 
projectes d’R+D a les tipologies definides en el Pacte de Dedicació: 

2.1. Aprovar la classificació. 
2.2. Aprovar el barem de puntuació. 

 
 

SESSIÓ DE 16 DE JULIOL DE 2009 
 

1. La Comissió acorda en relació amb la protecció de la propietat industrial i intel·lectual enviar el 
document Informe sobre el procediment per protegir els resultats de recerca i innovació de la URV 
i l’evolució de la propietat intel·lectual de la URV en el període 2006-2008 als membres de la 
Comissió per correu electrònic. 
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2. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 
resultats obtinguts en els projectes següents: 

2.1. 2008PAT-01. Procedimiento para disolver in situ la capa-barrera de óxido de aluminio en el 
procedimiento de fabricación de aluminia porosa. Autors URV: J. Pallarès et al. 
2.1.1. Autoritzar la realització de l'informe de l'estat de la tècnica 
2.1.2. Assumir les despeses de la realització de l'informe de l'estat de la tècnica 

 
2.2. 2009PAT-03. Sensor potenciomètric basat en l'adsorció de substàncies sobre nanotubs de 

carboni. Autors URV: F.X. Rius, S. Macho, G. Crespo, J. Riu i A. Paulos. 
2.2.1. Autoritzar l'informe de patentabilitat 
2.2.2. Assumir les despeses de la realització d'informe de patentabilitat 
2.2.3. Cas que l'informi de patentabilitat sigui positiu, autoritzar la sol·licitud de patent 

davant l'OEPM 
2.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent davant l'OEPM 

 
2.3. 2009PAT-04. Oli d'oliva enriquit en compostos fenòlics per optimitzar la protecció 

cardiovascular. Autors URV: R. Solà, R. M. Valls. Autors UdL: M.J. Montilva, M.P. Romero, 
M. Suárez 
2.3.1. Autoritzar l'informe de patentabilitat 
2.3.2. Assumir el 50% de les despeses de la realització d'informe de patentabilitat 

 
2.4. 2009PAT-05. Device and process for rapid isolation of a compound in a sample. Autor URV 

i ICREA: C. O'Sullivan. Autor Mikrotechnik Mainz GmbH 
2.4.1. Autoritzar la sol·licitud de patent internacional PCT 
2.4.2. Assumir el 50% de les despeses de la sol·licitud de patent internacional PCT 

2.5. 2009PAT-06. Procedimientos para la extracción de prolaminas tóxicas del gluten en 
celiaquía. Autor URV: C. O’Sullivan, M.C. Bermudo, I. Katakis 
2.5.1. Autoritzar la sol·licitud de patent internacional PCT 
2.5.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent internacional PCT 

3. La Comissió acorda en relació amb l’Informe sobre les empreses de base tecnològica (EBT) creades 
amb participació de la URV: 

3.1. Valorar de manera positiva la realització d’aquest informe 
3.2. Incloure el camp d’informació de l’adreça fiscal de l’EBT en la fitxa model de les EBT 
3.3. Aprovar la realització de l’informe 

4. La Comissió acorda en relació amb l’ampliació de capital APLICAT, S.L. autoritzar l’aportació de 
12.000 Euros al capital social de la citada empresa en nom de la URV abans del 15 de setembre de 
2009 

5. La Comissió acorda en relació amb les propostes d’actuació dins les polítiques verticals de foment 
de la col·laboració amb estructures externes de recerca aprovar el document Polítiques verticals de 
foment de la col·laboració amb estructures externes de recerca. Propostes d'actuació, tot 
especificant que les subvencions concedides tindran caràcter finalista, la despesa s’executarà a la 
URV i que el personal contractat a càrrec d’aquests projectes formalitzarà la seva vinculació 
administrativa amb la URV. 

6. La Comissió acorda en relació amb les actuacions de divulgació científica i promoció 2009 
(PCF2009): 

6.1. Aprovar les bases de la convocatòria 
6.2. La memòria tècnica 
6.3. La publicació del contingut de les concessions amb la finalitat de compartir les bones 

pràctiques, després de la preceptiva consulta a l’Assessoria Jurídica 
7. La Comissió acorda en relació als ajuts d’incorporació a la recerca 2009 (AIRE2009): 

7.1. Considerar que el requisit 1.6. aplicable a l’investigador principal s’ha d’interpretar de la 
manera següent: l’investigador principal d’una sol·licitud d’ajut AIRE no haurà gaudit com a 
investigador principal d’un projecte d’investigació del Pla Nacional d’R+D+I o altres de 
similars en els darrers 3 anys a comptar des de la data d’inici de presentació de sol·licituds a 
aquesta convocatòria. 

7.2. Proposar per concedir els expedients, imports i observacions que s’especifiquen a 
continuació: 
7.2.1. 2009AIRE-01 - 6.000 Euros - Durada del projecte (19 mesos) justificada 
7.2.2. 2009AIRE-03 - 6.000 Euros - Sense observacions 
7.2.3. 2009AIRE-04 - 6.000 Euros - Sense observacions 
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7.2.4. 2009AIRE-05 - 5.990 Euros - Sense observacions 
7.2.5. 2009AIRE-06 - 6.000 Euros - Els investigadors següents no poden formar part de 

l’equip investigador del projecte: Dr. F. López i C. Güell. Els citats investigadors 
poden, no obstant, participar en el projecte en qualitat de col·laboradors. 

7.2.6. 2009AIRE-07 - 6.000 Euros - Sense observacions 
7.2.7. 2009AIRE-08 - 6.000 Euros - Durada del projecte: 30 mesos 
7.2.8. 2009AIRE-10 - 6.000 Euros - Durada del projecte: 30 mesos 
7.2.9. 2009AIRE-11 - 6.000 Euros - Durada del projecte: 30 mesos 

7.3. Proposar per denegar els expedients que s’especifiquen a continuació, amb indicació dels 
motius de denegació: 
7.3.1. 2009AIRE-02 - No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en compte la 

valoració de la proposta segons els criteris d’avaluació 
7.4. Proposar per desestimar els expedients que s’especifiquen a continuació, amb indicació dels 

motius d’exclusió següents: 
7.4.1. 2009AIRE-09 - Incompliment de la base 4.2. de la convocatòria 

7.5. Realitzar una reflexió sobre les bases de l’actuació AIRE per a la propera convocatòria. 
8. La Comissió acorda en relació amb el programa d’organització de congressos 2009 (OCO2009) 

aprovar la proposta de finançament de les sol·licituds. 
9. La Comissió acorda en relació amb l’actuació personal de suport a la recerca 2009 (PSR2009): 

9.1. Confirmar la relació de places d’aquesta edició dins la modalitat estable. 
9.2. Confirmar la relació de places d’aquesta edició dins la modalitat temporal segons van ser 

acordades en el Consell de Govern de 20 de desembre de 2007 i, per tant, no acceptar les 
modificacions proposades per alguns dels grups de recerca participants. 

10. La Comissió acorda en relació a l’actuació becaris predoctorals a càrrec de projectes d'R+D+I 
2009 (BRDI2009): 

10.1. Aprovar la relació de candidats seleccionats. 
10.2. Obrir un nou termini de presentació de candidats per a les places desertes durant el mes de   

setembre, sempre que aquestes compleixin amb els requisits que marca la normativa 
vigent. 

11. La Comissió acorda en relació amb el nom bibliogràfic únic: proposta de filiació URV traslladar 
aquest punt a l’ordre del dia de la propera sessió. 

12. La Comissió acorda en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV 2009 (MGR2009) 
autoritzar l’alta del grup de recerca de literatura espanyola, la investigadora responsable del qual 
és la Dra. Sara Pujol, del Departament de Filologies Romàniques. 
 
 

SESSIÓ DE 29 D’OCTUBRE DE 2009 
 

1. La Comissió aprova l’alteració en la presentació dels punts de l’ordre del dia a tractar durant la 
sessió, que queda de la manera següent: 

1.1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior 
1.2. Informacions dels vicerectors 
1.3. Programa de Foment de la Recerca. Proposta de desenvolupament 
1.4. Formació d’investigadors (FI2010). Priorització URV 
1.5. Nom bibliogràfic únic. Proposta de filiació URV 
1.6. Normativa de beques de projecte. Estudi de l’article 6. Dotació 
1.7. Manual del sistema de gestió de la qualitat d’R+D+I. Revisió 01. Aprovació, si s’escau 
1.8. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial 
1.9. Empreses de base tecnològica 
1.10. Torn obert de paraules 

2. La Comissió aprova l’acta de la CIT5/2009 (Annex 1). 
3. La Comissió acorda en relació a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels 

resultats obtinguts en els projectes següents: 
3.1. 2009PAT-07. Composición para el tratamiento del síndrome metabólico. Autors URV: 

Arola, L.; Ardèvol, A.; Baiges, I.; Bladé, C.; Blay, M.T.; Bautista, J.; Pujadas, G.; Salvadó, 
M.J.; Valls, J. 

3.1.1. Autoritzar l'extensió internacional PCT 
3.1.2. Assumir les despeses per l'extensió internacional PCT ocasionades per Herrero & 

Asociados 
 



FOU 62/ Comissions delegades   4 

3.2. 2009PAT-08. Método para determinación de parámetros constructivos óptimos aplicable a 
un motor lineal de reluctancia conmutada. Autors URV: García Amorós, J. - Autors UPC: 
Andrada Gascón, P. 

3.2.1. Autoritzar l'extensió internacional PCT 
3.2.2. Assumir les despeses al 50 % per l'extensió internacional PCT ocasionades per la UPC 

3.3. 2009PAT-09. Motor de reluctancia autoconmutado. Autors URV: García Amorós, J.; Artelis 
Budesca, A.; Massagués Vidal, Ll.; Íñiguez Galbete, P. - Autors UPC: Andrada Gascón, P. 

3.3.1. Autoritzar l'extensió internacional 
3.3.2. Assumir les despeses al 50% per l'extensió internacional PCT ocasionades per la UPC 

3.4. 2009PAT-10. ARCHe System. Autor URV: Canals, A.; Guerra, D. 
3.4.1. Autoritzar la sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual 
3.4.2. Assumir les despeses de registre de la propietat intel·lectual 

3.5. 2009PAT-11. CellCounter. Autors URV: Katakis, I.; Carrasco, D. 
3.5.1. Autoritzar la sol·licitud de registre de la propietat intel·lectual 
3.5.2. Assumir les despeses de registre de la propietat intel·lectual 

3.6. 2009PAT-12. Screen printing as a manufacturing method for multifunctional microsystems. 
Autors URV: Katakis, I.; Lozano, P.; Bejarano, D. 

3.6.1. Autoritzar l'informe de patentabilitat 
3.6.2. Assumir les despeses de l'informe de patentabilitat 
3.6.3. No protegir el resultat via sol·licitud de patent internacional en els països de gràcia 

que fa esment Herrero y Asociados. 
3.6.4. Cedir la gestió dels drets sobre el resultat que porta per títol "Screen printing as a 

manufacturing method for multifunctional microsystems" als inventors, d'acord amb 
la Normativa sobre la Propietat industrial i intel·lectual de la URV segons la clàusula 
2.4.2., segons les condicions que acordin la URV i els inventors. 

3.6.5. La titularitat d'aquest resultat continuarà sent de la URV i, en cas que s'hagi procedit 
per part dels inventors a sol·licitud de qualsevol tipus de protecció en nom seu, es 
demana que es modifiqui el nom del titular i es faci constar com a titular la URV. 

3.6.6. Demanar que els inventors facin arribar tota la documentació que s'hagi presentat en 
qualsevol oficina de patents i que es facin arribar les despeses incorregudes per les 
gestions realitzades i informin cada 6 mesos a la FURV, la qual informarà a la CIT 
sobre el seguiment/manteniment de la sol·licitud. 

3.6.7. En cas d'explotació comercial de la invenció, aquesta es regularitzarà mitjançant un 
contracte de llicència oportú. 

4. La Comissió acorda, en relació amb l’informe d’evolució sobre les empreses de base tecnològica 
(EBT) creades amb participació de la URV, donar el seu vist-i-plau. 

5. La Comissió acorda en relació amb la priorització de candidats a les beques predoctorals de 
formació d’investigadors 2010 (FI2010): 

5.1. Aprovar que la nota final de priorització de candidats s’expressi de la manera següent: 
3. PUNTUACIÓ FINAL 
La priorització de les sol·licituds es realitzarà d'acord a la puntuació final que assoleixi 
cadascuna d'elles. 
Per tal d'assegurar que els alumnes amb qualificacions excepcionals accedeixin a la beca 
sol·licitada, es fixa que per a notes ponderades d'alumne iguals o superiors a 3.5, les 
sol·licituds es prioritzaran en primer terme, sense considerar el factor corresponent a la 
puntuació del grup de recerca. 
 
Per a la resta de sol·licituds, la puntuació final s'obté sumant la Nota Ponderada de l'Alumne 
i un Factor K del grup, el qual vindrà determinat pel percentatge d'ocupació del grup de 
recerca: 
PUNTUACIÓ FINAL = NOTA PONDERADA ALUMNE + Factor K 
S'assignarà un valor de 6 al grup que presenta candidat i té el Nivell d'Ocupació de Becaris 
més baix. 
 
A la resta de grups, se'ls assignarà un valor proporcional: 
Factor K = 6 * NOBmin / NOBgrup 
on NOBgrup és el Nivell d'ocupació del grup de recerca de la URV on es vincula la 
sol·licitud 
on NOBmin és el valor mínim del Nivell d'Ocupació de Becaris corresponent a la 
convocatòria que es prioritza. 
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Exemple: 
- Nota de l'alumne = 2.8 
- NOB min = 5.1% 
- NOB del grup = 10.2% 
- Factor del grup = 6 * 5.1 / 10.2 = 3 
- Nota Final = 2.8 + 3 = 5.8” 

5.2. Modificar el procediment de priorització de becaris predoctorals de la DGR a la Universitat 
Rovira i Virgili en els termes següents: on diu “Pel que fa als becaris teòrics, la data de 
càlcul serà el 31 de desembre de l’any d’avaluació” ha de dir: “Pel que fa als becaris 
teòrics, 

5.2.1. La data de càlcul serà el 31 de desembre de l’any d’avaluació. Cas que no existeixi un 
projecte d’R+D vigent per via competitiva en aquesta data, es podrà comptabilitzar el 
projecte d’R+D per via competitiva que mostri una continuïtat amb el projecte 
d’R+D per via competitiva finalitzat, la data d’inici del qual estarà compresa en el 
període de 15 dies següents a la data de finalització de l’anterior. A més, el projecte 
d’R+D per via competitiva que es comptabilitzarà haurà de complir els requisits 
següents respecte a l’anterior: 
5.2.1.1. Mateix investigador principal 
5.2.1.2. Mateixa actuació / programa finançador 

5.2.2. Un projecte d’R+D per via competitiva serà comptabilitzat tantes vegades com 
períodes de 12 mesos tingui. 

5.3. Calcular l’ordre de prioritat dels candidats a les beques predoctorals de formació 
d’investigadors 2010 (FI2010) d’acord amb el punt 5.2. 

6. La Comissió acorda, en relació amb el programa de foment de la recerca de la URV , Eix d’actuació 
B. Assignació de recursos destinats a personal tècnic i administratiu, Línia d’acció 2. Establir 
contractes programa amb els grups de recerca acreditats externament (grups reconeguts l’any 2009 
per la Generalitat de Catalunya) per al període 2009-2013: 

6.1. Aprovar un finançament de 64.227 Euros per al període de 4 anys per a tots els grups de 
recerca reconeguts, que és el cost d’un becari predoctoral 

6.2. Aprovar un finançament per al període de 4 anys per als grups de recerca reconeguts amb 
finançament extern. Aquests finançament es distribueix de la manera següent: 

6.2.1. Cas del grup d’Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia: aportació Direcció General de 
Recerca de 73.840 Euros: Aportació URV: 104.227 € 

6.2.2. La resta de grups de recerca tenen una aportació de la Direcció General de Recerca 
que es situa entre 32.800 Euros (mínima) i 53.040 Euros (màxima), la qual cosa 
implica una diferència de 20.240 Euros. Podem, per tant, definir 4 trams de 5.000 
Euros, de la forma següent: 
6.2.2.1. Aportació DGR entre 32.800 i 37.999 Aportació URV: 84.227 € 
6.2.2.2. Aportació DGR entre 38.000 i 43.999 Aportació URV: 89.227 € 
6.2.2.3. Aportació DGR entre 44.000 i 48.999 Aportació URV: 94.227 € 
6.2.2.4. Aportació DGR més de 49.000  Aportació URV: 99.227 € 

6.2.3. Destinar l’import citat a la contractació de personal, en especial, investigadors 
postdoctorals o tècnics. 

6.3. Difondre a través de les vies internacionalment establertes les convocatòries de les places de 
personal citades 

6.4. Elaborar el calendari de reunions per a la discussió dels criteris d’avaluació del contracte 
programa entre la URV i els grups de recerca 

6.5. Enviar el document de presentació de la proposta de desenvolupament de l’eix d’actuació 
B.2. del programa de foment de la recerca de la URV als membres de la Comissió 

7. La Comissió acorda en relació amb la normativa sobre el Nom Bibliogràfic Únic (NBU) - Filiació 
URV: 

7.1. Incloure els punts següents: 
7.1.1. La obligatorietat de citar el nom oficial de la Universitat: Universitat Rovira i Virgili 
7.1.2. El reconeixement de mèrits del personal docent i investigador i personal investigador 

de la Universitat Rovira i Virgili en les seves diverses formes d’aplicació només tindrà 
en compte aquella producció científica on consti el nom oficial de la Universitat 

7.1.3. El personal del Servei de Biblioteca oferirà el seu suport tècnic al personal docent i 
investigador i personal investigador de la Universitat en aquesta matèria 

7.1.4. Aquesta normativa entrarà en vigor l’1 de gener de 2010 i serà d’aplicació per a tota 
la producció científica realitzada a partir d’aquesta data. Cal, no obstant, establir una 
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moratòria d’un any per a la producció científica que es trobi en curs de publicació 
en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa. 

7.2. Fer la màxima difusió d’aquesta normativa a través dels diferents mitjans de comunicació 
interns per facilitar el seu coneixement entre el personal docent i investigador i personal 
investigador de la Universitat 

8. La Comissió acorda en relació amb la normativa de beques de projecte, article 6. Dotació: 
8.1. Equiparar la dotació de la beca de projecte a la primera anualitat de la beca predoctoral 

URV, de manera proporcional a la seva dedicació al projecte 
8.2. Estudiar la possibilitat de limitar la beca de projecte per a un/a mateix/a estudiant a 12 

mesos com a màxim de manera contínua o alterna al llarg del temps després d’haver 
realitzat un estudi de l’evolució de les beques de projecte a llarg del temps. 

9. La Comissió acorda en relació amb la revisió 01 del Manual del Sistema de Gestió de la Qualitat 
d’R+D+I (SGQ R+D+I) aprovar 

9.1 La inclusió dels noms dels nous grups de recerca que s’incorporen a l’SGQ d’R+D+I 
9.1.1. Grup d’Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA) 
9.1.2. Grup de Cromatografia Aplicacions Mediambientals (CROMA) 
9.1.3. Grup de Farmacobiologia, Divisió estrès oxidatiu (FAR.OX) 
9.1.4. Grup de Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA) 
9.1.5. Grup de Física i Cristal·lografia de Nanomaterials (FiCNA) 
9.1.6. Grup de Química Quàntica (GQQ) 
9.1.7. Structured Systems Engineering for Energy, Materials and Chemistry (SYSTEMIC) 
9.1.8. Unitat de Recerca de Lípids i Arteriocleròsis (URLA) 

9.2. La modificació dels objectius generals de qualitat de l’SGQ d’R+D+I 
9.2.1. Objectiu 1: Millora de la Qualitat dels Recursos Humans dedicats a la recerca 
9.2.2. Objectiu 2: Millorar l'activitat de recerca i transferència del grup 
9.2.3. Objectiu 3: Millorar la productivitat científica i la visibilitat dels resultats de la recerca 

del grup 
 
 
 


