
 

 
Amb el suport de: 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ CORRESPONENT A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA VALORITZACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A L’ANY 2020 
(R2B2020) 

 
 
 
Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 19 de desembre de 2019, la Directora del Centre 
de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, en execució de l’acord 7 de l’esmentat 
Patronat, es van aprovar les bases i es feia pública la convocatòria  per a la concessió d’ajuts per a la 
valorització del coneixement per a l’any 2020 (R2B2020). 

D’acord amb l’article 8 de la resolució de convocatòria, a la vista de les valoracions emeses per la Unitat 
de Valorització i Comercialització de la URV, per un expert extern i per la Comissió de Política Científica i 
de Transferència de la URV 

RESOL 

1. Dictar proposta de resolució provisional d’ajuts concedits de la convocatòria d’ajuts per a la 
valorització del coneixement per a l’any 2020 (R2B2020). El detall dels ajuts concedits consta a l’annex 
d’aquesta proposta de resolució provisional. 

2. Ordenar la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional i el seu annex a la web de la FURV 
i al tauler d’anuncis del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV (Avinguda dels Països 
Catalans, 18, 43007 Tarragona). A més de la publicació a la pagina web, s’informarà individualment als 
investigadors/res principals de cada sol·licitud d’ajut, mitjançant correu electrònic que, en cap cas, tindrà 
efectes de notificació practicada. 

3. Els sol·licitants disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per manifestar la 
seva acceptació o renúncia al finançament proposat, segons correspongui, o per exposar les al·legacions 
que considerin adients. El termini de deu dies comença a comptar el dia següent a la publicació d’aquesta 
proposta de resolució provisional i el seu annex. 

Si no es presenten al·legacions o una renúncia expressa en aquest termini, les propostes de finançament 
s’entendran acceptades. 

La presentació d’al·legacions a una proposta provisional de finançament implicarà la no acceptació de la 
proposta i el seu rebuig fins que siguin resoltes les al·legacions presentades. 

L’acceptació, renúncia o presentació d’al·legacions es farà obligatòriament mitjançant un escrit que, amb 
la signatura original de l’investigador/a principal, s’adreçarà a la Fundació URV, a través de qualsevol dels 
registres a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Tarragona, 29 de setembre de 2020 

 

 
 
Lourdes Jané Ros  
Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
Fundació URV  



 

 
    Amb el suport de: 

 
 
 
 

 
 

Annex. Proposta de resolució provisional 
Ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2020 (R2B2020) 

 

Referència Investigador/a principal Actuació 
Import proposat 

a concedir 

R2B2020/01 Albert Fabregat Dispositiu d'elèctrode per electroencefalografia d'amplitud integrada 15.000 € 

R2B2020/09 Omar Boutureira Desenvolupament d'un kit de reactius per l'elaboració de nous 
fàrmacs 15.000 € 

R2B2020/19 Francisco Andrade 3L: Responding to urgent and growing social needs through a novel 
platform for Telemedicine 10.000 € 

R2B2020/02 Antonio Lázaro Valorització de sistema de comunicació vehicle a radar i 
infraestructura a radar 10.000 € 

R2B2020/04 Mercè Gisbert Eina tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d'avaluació 
educativa amb auto-correcció i feedback immediat 10.000 € 

R2B2020/05 Jordi Riu Sensors per a l'anàlisi ràpida del perfil nutricional de la llet materna 10.000 € 

R2B2020/03 María Estela Rivas Diseño y comercialización de un “Certificado de buena gestión de 
vivienda social” 10.000 € 

  TOTAL 80.000,00€ 
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