
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 2021

(R2B2021) 

Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 18 de desembre de 2020, la Directora del Centre 
de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, en execució de l’acord 8 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 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 

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 2021 (R2B2021). 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.
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, 25 de març de 2021 

Lourdes Jané Ros  
Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
Fundació URV  
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    Amb el suport de: 
 

 
 
 

 
 

Annex. Proposta de resolució provisional 
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€ 


