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Data de la reunió: 12 de juliol 2022 Unitat/Comitè: Comissió d’Innovació 

Assistents  

 

  

Sra. Lourdes Jané – Direcció del Centre de Transferència de 

Tecnologia i Innovació de la URV.  

Dra. Núria Amigó – Externa amb experiència en l’àmbit 

d’innovació i emprenedoria. Membre. CEO de BIOSFER 

TESLAB, SL. 

Dr. Youcef Azeli – Investigador del Grup de recerca en 

urgències i emergències. Servei d'Emergències Mèdiques de 

Catalunya de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.  

Sr. Eric Barreda – Servei de Traumatologia de l’Hospital de 

Tortosa Verge de la Cinta. 

Dr. Alejandro Rodríguez (delegació de la Dra. Maria Bodí). 

Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII  

M. José Guilera – Responsable Innovació IISPV. 

Elisabet Galve – Responsable Qualitat IISPV. 

Elisabet Vilella – Sotsdirectora IISPV. 

  Joan Vendrell –  Director científic IISPV. 

Excusen la seva absència 

Dra. Isabel Huber – Investigadora del Grup DIAMET 

(Nutrició i Metabolisme), CEO de SUCCIPRO, SL.  

Dra. Maria Bodí – Investigadora Principal del Grup SIS (Salut 

i Medi Ambient), Cap de servei de Medicina Intensiva de 

l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.  

Dra. Sandra Parra – Investigadora del Grup de recerca en 

Autoimmunitat, Inflamació i Infecció (Àmbit clínic). Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus.  

Ordre del dia 

1. Constitució de la Comissió d’Innovació 

2. Reglament de funcionament de la Comissió 

3. Presentació de les activitats de la Unitat d’Innovació i 

Transferència:  

- Cartera de projectes – innovació. 

- Indicadors d’activitat.  

- Índex del Pla de traslacionalitat de l’IISPV (pla 

estratègic).  

- Avaluació CERCA. 

4. Seguiment decisions i accions aprovades 

5. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

El Dr. Joan Vendrell, President de la Comissió, dona la benvinguda i les gràcies per formar part de la Comissió 

d’Innovació de l’IISPV. 

Concedeix la paraula a la Dra. MJ Guilera. 

1. Constitució de la Comissió d’Innovació.  

Explica qui en forma part, repassant noms i càrrecs. 

Els membres accepten formar part de la Comissió d’Innovació. 

El Dr. Vendrell comenta que se’ls farà un document conforme formen part de la Comissió de cara al seu 

Currículum Vitae, o per altres tràmits administratius que puguin necessitar.  

També se’ls diu que se’ls demanarà un breu CV per tal de poder-lo posar a la pàgina web de l’IISPV. 

2. Reglament de funcionament.  

Els membres el troben correcte, no hi ha cap comentari. S’aprova.  

Es fixa el dimarts com a dia de reunió, una vegada al trimestre. 

 

El Dr. Vendrell pregunta si la URV té una Comissió d’Innovació. La Sra. Lourdes Jané li comenta que no, 

des del Centre de Transferència i Innovació la Fundació URV (CTTi - FURV) es gestiona amb el 

Vicerector corresponent tota la transferència de la Universitat. 

 

La Dra. Elisabet Vilella pregunta a la Sra. Lourdes Jané si en algun moment han hagut de prioritzar 

projectes. La Sra. Lourdes Jané comenta que ho fa ella. 

 

La Sra. Lourdes Jané proposa que estaria bé fer una sessió en la que s’expliquessin els convenis amb les 

institucions, competències, etc. de l’IISPV i de la FURV, per conèixer millor la les competències de 

cadascuna de les institucions. Amb aquesta línia, el Dr. Vendrell explica que s’està actualitzant tots els 

convenis amb l’ICS. Quan es signin els nous convenis de l’IISPV amb les institucions s’informarà als 

membres. 

3. Presentació de les activitats de la Unitat d’Innovació i Transferència. 

MJ Guilera fa una presentació de la Unitat, explicant el funcionament, serveis, la cartera de projectes – 

innovació, Indicadors d’activitat. 

La Dra. Vilella diu que l’IISPV hauria d’estar en clústers, per tal de poder tenir més contacte amb el teixit 

industrial. La col·laboració amb la indústria ha de ser un objectiu.  

 

El Sr. Eric Barreda observa que en la diapositiva de Xarxes R+D+I es pot incloure la que participa el servei 

de traumatologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.  

La Sra. Lourdes Jané, indica que en el cas que s’hagi de parlar de projectes en concret en la reunió de la 

Comissió, s’estableix que s’enviarà la informació de cadascun, prèviament a la reunió, per tal de que en la 

mateixa se’n pugui parlar. 

4. Seguiment decisions i accions aprovades. 

No n’hi ha. És la reunió de presentació i constitució de la Comissió. 

5. Precs i preguntes. 
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La Dra. Vilella pregunta sobre la relació que té la Unitat amb ACCIÓ. La Dra. MJ Guilera explica les 

accions que fa actualment, reunions amb el personal per tal de veure les convocatòries que hi ha, jornades 

per fer difusió a la comunitat investigadora.  

El Dr. Youcef Azeli, esposa que potser es podria parlar amb Acció per obtenir un llistat d’empreses del 

territori.  

El Dr. Vendrell exposa que l’IISPV està en fase de constitució del Consell Social. El Reglament ja està 

aprovat pel Patronat i s’està acabant de configurar el llistat de membres que en formaran part.  

El Dr. Vendrell comenta que es va tenir una reunió amb la nova Direcció General de Transferència de la 

Generalitat, dirigida pel Dr. Xavier Aldeguer, proposa a la Comissió que se’l pot convidar un dia a l’IISPV.  

La Dra. Núria Amigó comenta que es podrien incloure els assaigs clínics dins la secció d’innovació, 

considera que són una peça clau, ja que de cadascun d’ells es desprèn una transferència de coneixement. El 

Dr. Vendrell comenta que revisarem en quins podem tenir amb més innovació. 

Finalitza la reunió a les 10:45 h.  

 

 

ACORDS I FUTURES ACCIONS 

 Responsable (s) Termini 

Organitzar una sessió de treball amb els grups que treballen 

amb Biosensors de la URV.  

MJ Guilera 

Lourdes Jané 

Octubre 

Revisió dels clústers empresarials. Col·laboració de l’IISPV 

amb el teixit empresarial. 

MJ Guilera 

Elisabet Vilella 

Octubre 

Revisió de la presentació. Incloure HTV Cinta en la 

diapositiva de Xarxes R+D+i 

MJ Guilera 

Èric Barreda 

Octubre 

Constitució del Consell Social de l’IISPV. Òrgan de 

connexió amb el sector públic, la societat civil i el teixit 

productiu.    

Joan Vendrell, Elisabet 

Vilella i MJ Guilera 

Octubre 

Redacció del Pla de Traslacionalitat. MJ Guilera Novembre  

                                                             

Firma President Firma Secretaria 
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