
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA 
VALORITZACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A L’ANY 2021 (R2B2021) 

Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 18 de desembre de 2020 i en execució de l’acord 8 
de l’esmentat Patronat, es van aprovar les bases i es va fer pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
per a la valorització del coneixement per a l’any 2021 (R2B2021). 

D’acord amb l’article 10 d’avaluació i selecció de les sol·licituds, 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, la Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
de la Fundació URV 

RESOL 

1. Concedir els ajuts indicats a l’Annex 1 d’aquesta resolució corresponents a l’actuació de valorització
del coneixement per l’any 2021 per un import de 80.000€.

2. Establir les condicions de concessió següents:

2.1. Pagament. El pagament de l’ajut es farà contra despesa efectuada o al finalitzar l’ajut, una vegada 
s’hagi justificat. L’entitat gestora de l’ajut serà la Fundació URV.  

2.2. Execució. Les accions finançades a través d’aquesta convocatòria es podran iniciar a partir de la data 
de concessió definitiva de l’ajut i fins al 31 de desembre del 2021 de forma improrrogable. 

2.3. Justificació. El seguiment tècnic i econòmic es realitzarà a través de l’informe que haurà d’incloure: 

• La descripció de les fites i l’assoliment dels objectius de l’acció.

• La certificació econòmica. L’import de la despesa certificada haurà de correspondre al 100% de
l’ajut concedit.

L’informe final haurà de ser presentat per l’investigador/a responsable de l’acció a la Direcció del Centre 
de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV. L’informe es presentarà segons el model d’imprès 
normalitzat i dins el termini d’un mes des de la data de finalització del projecte. 

Els fons no utilitzats un cop finalitzada la vigència de l’ajut seran reintegrats als organismes finançadors 
del mateix.  

2.4. Modificacions de l’ajut. L’execució de l’acció i la justificació de les despeses generades en la seva 
realització hauran d’adequar-se als objectius i quanties del pressupost aprovat i al seu període d’execució. 
Qualsevol modificació de les condicions d’execució haurà de ser autoritzada per la Direcció del Centre de 
Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV, amb una petició prèvia raonada de l’investigador/a 
responsable del projecte.   

2.5. Publicitat. Les publicacions i altres resultats que derivin de l’ajut hauran de citar que les actuacions 
han estat cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Secretaria 
d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya així com 
la URV i el seu Consell Social. 



 

 

 

 

Aquesta resolució serà publicada a la plana web de la FURV i tindrà tots els efectes de notificació previstos 
a l’article 42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Aquesta publicació descriurà de forma individual i detallada l’ajut concedit a cada acció. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició 
davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 
124 de la Llei 39/2015. 

 

Tarragona, 15 d’abril de 2021 

 

 

 

 
Lourdes Jané Ros  
Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
Fundació URV  
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Annex. Resolució definitiva 
Ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2021 (R2B2021) 

 

Referència Investigador/a principal Actuació 
Import proposat 

a concedir 

R2B2021-02 Dr. Albert Fabregat Sanjuan Dispositiu pel posicionat d’elèctrodes a la superfície cranial. 15.000 € 

R2B2021-01 Dra. Anna Ardévol Grau BITTER-FI: Combatent la inapetència amb molècules naturals. 15.000 € 

R2B2021-12 Dr. Eduard Llobet Valero NanoChronia. 10.000 € 

R2B2021-13 Dra. Ciara Kathleen O’ Sullivan Lateral flow assays for the rapid detection of IgG, IgA and IgM 
antibodies associated with infectious and autoimmune diseases. 10.000 € 

R2B2021-11 Dr. Jordi Miró Martínez 
Millorar la qualitat de vida de la població infantil i juvenil amb dolor 
crònic és possible: una aplicació mòbil per a facilitar l’avaluació i 
mesura del dolor. 

10.000 € 

R2B2021-06 Dr. Francisco López Bonillo Elaboració d'aiguardents de pera procedent d’excedents de fruita i 
envellit de forma accelerada. 10.000 € 

R2B2021-08 Dra. Nancy Babio e-DietBase URV: Eines electròniques per l’elaboració i avaluació de 
dietes, i composició nutricional d'aliments a la URV. 10.000 € 

  TOTAL 80.000,00€ 


