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 2018
(R2B2018)

Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 17 d’abril de 2018, la Directora del Centre de
Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, en execució de l’acord 5 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 2018 (R2B2018).
D’acord amb l’article 7 de la resolució de convocatòria, a la vista de les valoracions emeses per la Unitat
de Valorització i Comercialització de la URV 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 2018(R2B2018). 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, 07 de novembre de 2018
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Amb el suport de:

Annex. Proposta de resolució provisional
Ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2018 (R2B2018)

Investigador/a principal

Actuació

R2B2018/03

Pinent Armengol, Montserrat

Combinació de flavanols amb activitat saciant per al control de pes
corporal

8.090,13€

R2B2018/05

Andrade, Francisco Javier

Sensors, smartphones and cloud: A seamless platform for healthcare

8.116,15€

R2B2018/06

Sales Pardo, Marta

ONADA: Online Automated Data Analytics Service

8.012,04€

R2B2018/07

Vendrell Ortega, Joan

Validació i estudi de valorització d'un nou mètode de selecció de
cèl∙lules mare mesenquimals (MSCs)

7.943,71€

R2B2018/08

Gutiérrez‐Colón Plana, Mar

Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading
Academic English App (StratApp)

7.837,97€

TOTAL
(1)

Import proposat

Referència

a concedir(1)

40.000,00€

La quantia màxima destinada a finançar anualment aquesta convocatòria és de 80.000 Euros, dels quals 40.000 són concedits en la data de resolució d’aquesta
convocatòria (30.000 Euros són aportats per la URV i 10.000 Euros pel Consell Social de la URV), els 40.000 Euros restants, resten condicionats a l’aportació del
cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014‐2020 en el marc de l’ordre EMC/348/2016 de 27 de desembre procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya.

