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Comissió d’Investigació i Transferència

SESSIÓ DE 15 DE DESEMBRE DE 2006

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. 2006PAT/02. Programa Ribepeix. Riscos i beneficis sobre la salut pel consum de peix
i marisc. Autors: J. L. Domingo i A. Bocio:
1.1.1. Assumir les despeses de la sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat
Intel·lectual de Tarragona
1.2. 2006PAT/03. Univariate Linear Calibration-ULC 2.0. Autors: R. Boqué i O. Huguet:
1.2.1. Autoritzar la sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat Intel·lectual de
Tarragona
1.2.2. Assumir les despeses de la sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat
Intel·lectual de Tarragona
1.3. 2006PAT/04. Electrodes selectius basats en nanotubs de carboni. Autors: X. Rius, S.
Macho, G. Crespo, J. Riu i A. Maroto:
1.3.1. Cas de complir els requisits de patentabilitat, assumir els drets sobre la invenció
i procedir a la tramitació de la patent
1.3.2. Assumir les despeses de l’informe de patentabilitat
1.4. 2006PAT/05. Mètode per extraure glutenines i gliadines d’aliments processats així
com de no processats i compatible amb un assaig d’immunoabsorció amb enzims lligats
(ELISA). Autors: C. O’Sullivan, M. C. Bermudo i I. Katakis
1.4.1. Demanar l’informe de patentabilitat
1.4.2. Assumir les despeses de l’informe de patentabilitat
1.4.3. Cas de ser positiu, assumir els drets sobre la invenció i procedir a la tramitació
de la patent

2. La Comissió acorda en relació amb els candidats-grups de recerca de la URV presentats al
programa de beques/contractes predoctorals per a la formació d’investigadors (FI2007):
2.1. Comprovar que els candidats d’ambdues modalitats compleixen el requisit de ser
llicenciat, enginyer o arquitecte.
2.2. Calcular la mitjana d’alumne/a de la manera següent segons modalitat:
2.2.1. Modalitat A. Basada en l’expedient acadèmic de llicenciatura / enginyeria /
arquitectura.
2.2.2. Modalitat B. Basada en els 20 crèdits de doctorat o bé els 60 crèdits de postgrau,
segons el cas.
2.3. Davant la presentació de crèdits reconeguts de doctorat o postgrau per part dels/de
les candidats/es de la modalitat B, procedir de la manera següent: avaluar els mateixos
ítems del seu expedient acadèmic de llicenciatura / enginyeria / arquitectura que van ser
avaluats per al reconeixement d’aquests crèdits.
2.4. Davant la complexitat de comparar les notes dels expedients acadèmics provinents
dels centres de fora del sistema universitari espanyol i els provinents d’aquest sistema,
procedir de la manera següent: la nota mitjana dels expedients acadèmics estrangers serà
processada segons la taula d’equivalències aprovada per l’AGAUR i els representants
de les universitats i que es pot trobar a l’apartat IV de les bases d’aquesta convocatoria
(Resolució EDU/3600/2006, de 24 d’octubre, DOGC 16/11/2006).
2.5. Davant la impossibilitat de conèixer la mitjana d’ensenyament de tots els ensenyaments
dels candidats/es presentats/des, procedir de la manera següent: la nota mitjana dels
expedients acadèmics dels candidats/es no serà ponderada per la mitjana de l’ensenyament
respectiu.
2.6. Davant les candidatures que compten amb el suport d’un director de beca/contracte
que no consti en el Mapa de Grups de Recerca de la URV, procedir de la manera següent:
el factor del grup de recerca serà igual a zero (0).
2.7. Distribuir les beques/contractes concedits a la URV per modalitats de manera
proporcional a les candidatures presentades a cada modalitat.
2.8 Tot tenint en compte els acords previs, establir l’ordre de prioritat dels candidats/es
d’acord amb el sistema de priorització adient de la URV.
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3.

La Comissió aprova la proposta de finançament de les sol·licituds de mobilitat de 3r cicle
(M3C2006).

4. La Comissió acorda en relació al Mapa de Grups de Recerca 2007 (MGR2007):
4.1. Convocar l’edició 2007.
4.2. Aprovar el calendari d’aplicació:
4.2.1. MGR2005: Tancament 31.12.2006
4.2.2. MGR2007:
4.2.2.1. Convocatòria: 01.01.2007-31.01.2007
4.2.2.2. Revisió: 01.02.2007-28.02.2007
4.2.2.3. Publicació: 01.03.2007

