
 

 
 
 

 
 
 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ CORRESPONENT A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA VALORITZACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A L’ANY 2022 
(R2B2022) 

 
 
 
Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 17 de desembre de 2021, 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 2022 (R2B2022). 

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 2022 (R2B2022). 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 pàgina 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, 28 de març de 2022 

 

 

 

Lourdes Jané Ros  

Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 

Fundació URV  



 

 

 

 

 

Annex. Proposta de resolució provisional 

Ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2022 (R2B2022) 

 

Referència Investigador/a principal Projecte 
Import proposat 

a concedir 

R2B2022/07 Dr. Alberto Puga 
HACDOS: Generación de hidrógeno solar ecológico, barato y escalable, a 
partir de aguas residuales. 

15.000 € 

R2B2022/01 Dr. Diego Morales 
Producción de hidrolizados funcionales para la industria alimentaria y 
farmacéutica 

15.000 € 

R2B2022/05 Dr. Omar Boutureira 
MELIUS ORGANICS: Delivering customized solutions to the pharmaceutical 
and agrochemical industry 

10.000 € 

R2B2022/09 Dr. Joan Rosell 
Desarrollo pre-comercial de una plataforma tecnológica para el 
tratamiento del càncer. 

10.000 € 

R2B2022/02 Dr. Francisco Andrade HEARTSENS: Novel sensing platforms to save lives 10.000 € 

R2B2022/06 Dr. Gerard Pujadas 
PEPTIDEGO: Una plataforma bioinformàtica per la valorització i el guiatge 
en l’obtenció en condicions industrials de pèptids bioactius procedents de 
subproductes i excedents de la indústria agroalimentària 

10.000 € 

R2B2022/04 Dr. Pere Ràfols 
DATOMA: An e-infrastructure based on Cloud and Edge Computing for data 
analysis in metabolomics 

10.000 € 

  TOTAL 80.000,00€ 
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