
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LES AJUDES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA DE PROJECTES COORDINATS ENTRE PERSONAL INVESTIGADOR PERTANYENT A 

MICROCLUSTERS D'INVESTIGACIÓ DE VLC/CAMPUS (MCI) I EMPRESES. 

 

Reunida la Comissió d'Avaluació de les ajudes de la convocatòria de la Universitat de València per a 

l’elaboració projectes coordinats entre personal investigador que forma part dels Microclusters 

d'Investigació de VLC/CAMPUS (MCI) i empreses, per a l'avaluació dels projectes presentats, ha remès 

un informe final sobre els resultats de l'avaluació a l'òrgan instructor de la convocatòria, que ha acordat la 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL. 

Data de publicació: 20 març 2015 

 

La Resolució de Concessió Provisional de les ajudes concedides i denegades que es relaciona a 

continuació, es publicarà a les pàgines web del Campus d’Excel·lència VLC/CAMPUS (www.vlc-

campus.com) i de l’OTRI de la UV (http://www.uv.es/otri/): 

- Relació provisional d’ajudes concedides: 

 

EXPEDIENT TÍTOL 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

01_#EXPLORA-
2015 

Incorporación de técnicas 3D para aumentar 
la precisión de imágenes radiológicas 

Francisco Javier Albiol Colomer 

02_MCI-26-2015 
Diseño reactor microondas para la fabricación 
eficiente de nanopartículas de up-conversion 

Julia Pérez Prieto 

03_LDmiRNA-2015 
Análisis de microARNs como biomarcadores 
de monotorización farmacológica en modelos 
de enfermedad de Lafora 

Carlos Romá Mateo 

04_CAI-2015 Control del Aire Industrial  Ana M.Costero Nieto 
05_PhotoMOLD-
2015 

Aplicaciones del MoS2 en dispositivos 
fotónicos integrados  

Eugenio Coronado Miralles 

06_BIVECOA-2015 

Caracterización de los efectos que los 
bioestimulantes de origen vegetal producidos 
y comercializados por Dadelos S.L. tienen 
sobre la aclimatación de la planta a 
condiciones ambientales de estrés 

Pedro M. Carrasco Sorlí 

07_EQ-BIO-2015 

Diseño de una plataforma experimental 
basada en la microbalanza electroquímica de 
cristal de cuarzo (EQCM) para el desarrollo y 
ensayo in-vivo de nuevas aleaciones 
biomédicas 

Carmen Carda Batalla 

10_APDTMG-2015 
Autonomía Personal, Dependencia y 
Trastornos Mentales Graves 

Rafael Tabarés Seisdedos 
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3. Si es desitgen realitzar al·legacions a la Resolució Provisional, es dirigiran a l'atenció de Pilar 

Campins Falcó, Vicerectora de lnvestigació i Política Científica de la Universitat de Valencia, 

mitjan9ant un document que indicara el codi de l'expedient i les raons d'al·legació, adjuntant-se 

la documentació que es considere i degudament signat pel investigador responsable. Aquest 

document, haura de presentar-se també per Registre, preferentment, el Registre d'Entrada de la 

UV: Avinguda Blasco lbáñez, 13-Nivel 1a en el termini establert amb aquesta finalitat. 

Presentades les al·legacions por Registre d'Entrada s'hauran d'enviar, en formato digital, por correu 

electrónica opex@uv.es .. 

Resoltes las al·legacions per part de la Comissió d' Avaluació, l'órgan instructor de la convocatória 

ordenara la publicació de la Resolució Definitiva. 

En Valencia a 20 de mar9 de 2015 

Vicerectora d'lnvestigació i Política Científica 



 

EXPEDIENT TÍTOL 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

12_EPARAJME-
2015 

Estudio de las parasitosis de atún rojo del 
Atlántico en jaulas del Mediterráneo español 

Francisco Esteban Montero 
Royo 

13_ForlnMiEn-2015 
Formación e Investigación en Microbiología 
Enológica 

Isabel Pardo Cubillos 

- Relació provisional d’ajudes denegades: 

 

EXPEDIENT TÍTOL 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

09_IP_ Biotechnology-
2015 

Proprietary rights and the norms of 
science in biotechnology research 

Luz M. Martínez Velencoso 

La Resolució Provisional de cada expedient serà notificada per via electrònica a cada sol·licitant. 

Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la data de la 

publicació per acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional, tal com s'indica a 

continuació: 

1. Si es desitja acceptar la concessió provisional: cal enviar els següents documents: ‘"Acceptació de 

l'Ajuda" i “Conveni de Col·laboració que regula la relació entre la UV i les empreses pariticpants en 

el projecte coordinat” a la següent adreça de correu electrònic: opex@uv.es, L’escrit de remissió 

haurà d’estar dirigit a l’atenció de Pilar Campins Falcó, Vicerectora de Investigació i Política 

Científica de la Universitat de Valencia, i estar degudament signat pel investigador responsable i, en 

el cas del Conveni de Col·laboració, per les empreses participants en el projecte d’investigació 

coordinat. 

L'acceptació de l'ajut per part dels beneficiaris implica l'acceptació de les condicions contingudes en la 

notificació electrònica d’aquesta Resolució Provisional i en aquelles normes d'execució que 

s'estableixquen en les resolucions de la convocatòria. En aquesta notificació es donaran instruccions per 

a l’elaboració del Conveni de Col·laboració que regula la relació entre la UV i les empreses i on 

expressament constarà la regulació de la Propietat industrial i explotació dels resultats derivats de 

l'execució dels projectes d'investigació coordinats realitzats a l'empara d'aquesta convocatòria. 

2. Si s'opta per rebutjar l'ajut proposada, s'ha de notificar en el termini establert per correu electrònic a 

la següent adreça: opex@uv.es, mitjançant un document de "Rebuig de l'Ajuda" degudament signat 

pel investigador responsable. Aquest document, dirigit a l’atenció de Pilar Campins Falcó, 

Vicerectora de Investigació i Política Científica de la Universitat de Valencia, haurà de presentar-se 

també per Registre, preferentment, el Registre d’Entrada de la UV: Avinguda Blasco Ibáñez, 13-

Nivel 1. 


