
El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant 

 

INFORMA 
 

 
1. Que la Universitat d'Alacant preten llicenciar a l'empresa CETEL INGENIERÍA 

DE SISTEMAS, S.L. determinats resultats de l’activitat de recerca protegits 

mitjançant sol·licitud de patent espanyola, que s'inclouen en l'ANNEX 1 i que es 

materialitzarà a través d'un contracte de LLicència. 

2. Que les patents objecte de transferència consisteixen en sistemes i mètodes de 

gestió electrònica en arquitectures cloud. 

3. Que CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L. és una empresa nacional, amb 

seu a Alacant, que va subscriure un contracte de recerca i desenvolupament 

amb la Universitat amb data 22 de juliol de 2016 per al desenvolupament del 

projecte de recerca "Estudio de viabilidad y adaptación de la Tecnología Cloud 

Computing”. Com a fruit d'aquest projecte de recerca finançat per CETEL 

ENGINYERIA DE SISTEMES, S.L. es van obtenir resultats de recerca d'interès 

per a la seua explotació comercial. 

4. Que el dret objecte de la transferència no és necessari per a la defensa o millor 

protecció de l'interès públic, en referència al que exposa l'article 55. 1 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. 

5.  Així mateix, d'acord amb el que estableix l'art 55.3. e) de la llei esmentada, la 

transmissió de drets es durà a terme mitjançant adjudicació directa, per 

l'existència d'un dret d'adquisició preferent a favor de CETEL INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, S.L., d'acord amb l'establit en el contracte de recerca i 

desenvolupament subscrit amb la Universitat, abans esmentat. 

6. Per tot açò, es considera que la Llicència de la tecnologia en qüestió a CETEL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L., és una transmissió de drets prevista per Llei 

per a la seua adjudicació directa, per l'existència d'acords previs de les parts i 

d'un dret d'adquisició preferent a favor de l'empresa. 

 

 

Universitat d'Alacant, 11 de novembre de 2016 



ANNEX I: TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

 

Patent 1: SISTEMA Y MÉTODO DE GESTIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS 

DE NATURALEZA HETEROGÉNEA EN ARQUITECTURAS MACHINE-TO-

CLOUD (P201400648), inventors Higinio Mora Mora, Jerónimo Mora Pascual i 

José Luis Albentosa Mora. 

 

Patent 2: SISTEMA Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE 

TIQUES EN ARQUITECTURAS CLOUD (P201531549), inventors Higinio Mora 

Mora, Jerónimo Mora Pascual i José Luis Albentosa Mora. 

 

Patent 3: SISTEMA Y MÉTODO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

TRANSACCIONES COMERCIALES EN ARQUITECTURAS CLOUD 

COMPUTING (P201630638), inventors Higinio Mora Mora, Jerónimo Mora 

Pascual i José Luis Albentosa Mora. 

 

La llicència es concedirà de forma exclusiva dins de l'àmbit territorial nacional i 

internacional, durant la vigència de les patents. 


