
 

 
Amb el suport de: 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
RESEARCH TO BUSINESS PER A LA VALORITZACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A L’ANY 2019 

(R2B2019) 
 

 
 
Per resolució del Patronat de la Fundació URV de data 29 de maig 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 2019 (R2B2019). 

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. Concedir els ajuts indicats a l’Annex 1 d’aquesta resolució corresponents a l’actuació de valorització 
del coneixement per l’any 2019 per un import de 80.000€. 

2. Establir les condicions de concessió següents: 

 2.1. Pagament. L'import concedit serà lliurat en el moment de l'aprovació de l’acció per la Direcció del 
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV. L’entitat gestora de l’ajut serà la 
Fundació URV, segons les necessitats de despesa manifestades pel beneficiari a l’imprès de sol·licitud.  

 2.2. Execució. Les accions finançades a través d’aquesta convocatòria tindran un període màxim 
d'execució de dotze mesos a partir de la data indicada en la resolució de concessió, excepte en el cas 
de modificacions, segons el que disposa l'apartat 11 de la resolució de la convocatòria.   

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 els mitjans telemàtics facilitats en el servidor d’informació del Centre de 
Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV.   L’informe final es presentarà dins el termini de 
tres mesos des de la data de finalització de l’acció i, en tot cas, no després del 31 de gener de 2021. 

Els fons no utilitzats un cop finalitzada la vigència de l’ajut seran reintegrats mitjançant transvasament 
de crèdit al projecte R2B2020 del pressupost de la FURV.   



 

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 de l’acció haurà de ser autoritzada de 
manera expressa per la Direcció del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV, 
amb una petició prèvia raonada de l’investigador responsable de l’acció, en el termini màxim d’un 

mes des de la data de presentació de la sol·licitud de modificació.   

2.5. Publicitat. Les publicacions i altres resultats que derivin de l’acció hauran de citar, en l’apartat 

adequat, la FURV, fent esment del número de referència assignat a l’acció i que les actuacions han 

estat cofinançades amb fons FEDER, així mateix caldrà esmentar tant  la URV com el seu Consell Social, 
com a entitats col·laboradores. 
 

Aquesta resolució serà publicada al taulell d’anuncis de la FURV així com a la plana web de la mateixa 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, 16 d’octubre de 2019 

 

 

 

 

Lourdes Jané Ros  

Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 

Fundació URV  



 

 
    Amb el suport de: 

 

 

 

 

 

 

 

Annex. Resolució definitiva 

Ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2019 (R2B2019) 

 

Referència Investigador/a principal Actuació Import concedit 

R2B2019/11 Vendrell, Joan Josep 
Valorització d'una nova estratègia probiòtica pel tractament de la obesitat i el 
desenvolupament d'un kit auto usuari pel maneig diagnòstic/terapèutic 

15.000 € 

R2B2019/02 Botueira, Omar New synthetic solutions for a better chemistry 15.000 € 

R2B2019/03 Schuhmacher, Marta 
Integració de tècniques inNOVAdores per mesurar la quantitat de micro-nanoPLÀSTIC en 
mostres ambientals  (IN-NOVAPlastics) 

10.000 € 

R2B2019/01 Diloli, Jordi Projecte Kallipolis 10.000 € 

R2B2019/04 Sales Pardo, Marta 
ALL-DX: kit de diagnòstic i pronòstic avançat per al tractament mèdic de càncers infantils tipus 
ALL 

10.000 € 

R2B2019/14 Andrade, Francisco 
WineSens: Novel chemical sensors, artificial intelligence and cloud computing in the wine 
industry 

10.000 € 

R2B2019/12 De Lamo, Sílvia 
Ús d'un espectròmetre portàtil d'espectroscòpia d'infraroig i Raman combinat amb anàlisi 
multivariant per a discriminar microorganismes 

10.000 € 

  TOTAL 80.000,00€ 
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