
     
   

  

 

R E S O L U C I Ó   
 

 
 
Vista l’Ordre del Conseller del Departament Salut,  
 

- ORDRE SLT/184/2017, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases 
reguladores aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a 
promoure la compra pública d'innovació impulsada per les entitats 
encarregades de la prestació assistencial pública desenvolupada en centres 
pertanyents al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, 
emmarcada en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020, l'Estratègia de 
recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, el 
Programa de compra pública d'innovació de l'Estratègia de recerca i 
innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya i el Programa 
operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional Catalunya 2014-
2020 

 
 
Vista la resolució del director del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
 

 
- RESOLUCIÓ SLT/1913/2017, de 2 d'agost, per la qual s'obre i es fa pública 

la convocatòria per a l'any 2017 de la línia d'ajuts als projectes de compra 
pública d'innovació impulsats per entitats titulars de centres pertanyents al 
sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (ref. BDNS 
358200) 

 
 
Vistes les actes de la Comissió Tècnica d’Avaluació per les quals s’aproven els 
resultats de cada projecte elegible un cop realitzades totes les comprovacions i 
avaluacions tècniques dels projectes. 
 
Vist l'informe de conformitat emès per la Direcció General de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda en relació a la revisió del procediment aplicat per la 
Comissió Tècnica d’Avaluació (base 11.3). 
 
Vista la proposta de resolució de 25 de setembre de 2018 de la Direcció de l’Àrea 
d’Atenció Sanitària en qualitat d’òrgan d’instrucció de la convocatòria. 
 
Tenint en compte que en la darrera de les actes de la Comissió Tècnica 
d’Avaluació es resol en sentit favorable l’al·legació presentada per l’entitat 
Consorci Sanitari Integral per l’operació 001-P-001142 (SALUTEC@T). 

 
 

D’acord amb l’establert en la base 12, i com a òrgan de concessió d’aquesta 
convocatòria,  
 



     
   

  

 

 
 
 
RESOLC 
 
 
Primer.- 1. Concedir les subvencions per les operacions que es relacionen en els 
annexos 1 i 2, projectes individuals i col·laboratius respectivament. 
 
2. Sens perjudici de l’anterior, s’acorda que, en compliment de les bases 
reguladores de la convocatòria, les condicions d’atorgament de les citades 
subvencions es recullin en una resolució individualitzada per a cada projecte, la 
qual serà objecte de notificació expressa als seus beneficiaris. 
 
Segon.- Denegar les sol·licituds de subvenció per a les operacions que es 
relacionen als annexos 3 i 4, pels projectes individuals i col·laboratius 
respectivament. Sens perjudici d’això, s’adoptarà una resolució de desestimació 
individualitzada per a cada sol·licitud on es recollirà la corresponent motivació que 
ho justifiqui, les quals seran objecte de notificació als respectius interessats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrià Comella i Carnicé 
Director del Servei Català del Salut  
 
Barcelona, 26 de març de 2019 
 



Annex 1. Convocatòria CPI Salut: Projectes individuals acceptats

CODI 
OPERACIÓ PROJECTE BENEFICIARI COST 

ELEGIBLE
% 

SUBVEN. IMPORT AJUT

DATA 
PREVISTA 

INICI 
PROJECTE

DATA 
PREVISTA FI 
PROJECTE

DATA FI 
PERIODE 

LIQUIDACIÓ

TOTAL 
PUNTUACIÓ

CAMP 
INTERVENCIÓ 

SIFECAT
OBJECTIU ESPECÍFIC LÍNIA D'ACTUACIÓ

SA51-006882 Sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies 
colorectals per a la millora de la qualitat de vida del pacient i la 
prevenció dels riscos quirúrgics associats

CORPORACIÓ SANITARIA PARC 
TAULÍ

437.476,70 50% 218.738,35          01/03/2018 31/08/2021 31/10/2021 86,6

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006972 Feeding Care: Sistema d'informació i suport a l'alletament en els 
hospitals

CORPORACIÓ SANITARIA PARC 
TAULÍ

402.470,29 50% 201.235,15          01/01/2018 10/02/2021 10/04/2021 86,6

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006930

Transformació digital del sistema de triatge d'urgències 
hospitalàries aplicant Intel·ligència Artificial

CORPORACIÓ SANITARIA 
PARC TAULÍ

412.328,00 50% 206.164,00       01/05/2018 30/04/2020 30/06/2020 83,2

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006951

Projecte de millora de l'atenció integral del pacient amb 
arítmies emprant solucions digitals innovadores

Institut Català de la Salut

1.833.611,78 50% 916.805,89       01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 81,6

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006944

Maneig integral transversal i multidisciplinar de l'estenosi 
valvular aòrtica (MITMEVA): Programa pilot innovador per 
optimitzar l'eficiència i l'aplicació de recursos.

Consorci Hospital Clínic de 
Barcelona

1.992.793,53 50% 996.396,76       01/01/2018 31/12/2021 28/02/2022 79,8

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006937 Abordatge servei diagnòstic de nòdul pulmonar en pacients 
no diagnosticats

Fundació de Gestió Sanitària de 
L'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau

547.419,00 50% 273.709,50       02/01/2018 31/08/2022 31/10/2022 78,2

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006943

Creació i implementació d'una plataforma digital per a la 
detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent 
i adults joves que pateixen o tenen risc de patir trastorns 
psicòtics

PARC SANITARI SANT JOAN 
DE DÉU

519.738,00 50% 259.869,00       01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 73,2

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006646

Drassanes Exprès- Implementació d'un nou model 
d'abordatge al diagnòstic i l'atenció de les Infeccions de 
Transmissió Sexual.

Institut Català de la Salut

1.997.598,00 50% 998.799,00       01/01/2018 31/12/2020 28/02/2021 71,5

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006591 Millorar els resultats del procés clínic de les infeccions 
urinàries de repetició. Fundació Puigvert 480.415,26 50% 240.207,63       01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 68,2

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006929
Projecte d'innovació territorial en oftalmologia. 
Descentralització de l'assistència, autotest de visió online i 
empoderament de l'usuari.

Fundació Salut Empordà 846.800,00 50% 423.400,00       01/10/2017 30/06/2023 31/08/2023 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006952 PROJECTE STRACK Institut Català de la Salut 1.656.088,00 50% 828.044,00       01/01/2018 31/12/2020 28/02/2021 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006957

HOSPITAL LLIURE. Creació d'un servei que garanteixi una 
atenció assistencial de qualitat i lliure de subjeccions 
mecàniques i químiques a tots els serveis del PSSJD.

PARC SANITARI SANT JOAN 
DE DÉU

462.000,00 50% 231.000,00       01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006970
Programa de Recuperació Intensificada (ERAS) en cirurgia 
oncològica ginecològica i mamària i cirurgia de reparació del 
sòl pèlvic

Institut Català de la Salut 1.174.276,96 50% 587.138,48       01/01/2018 31/12/2022 28/02/2023 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

SA51-006903 3D-LAB- Servei de Cirugia Personalitzada Institut Català de la Salut 1.997.905,00 50% 998.952,50       01/01/2018 31/12/2022 28/02/2023 64,8

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R + I liderades per 
les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses 
innovadores i suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública Innovadora 
(CPI) (concurrència)

7.380.460,26       



Annex 2. Convocatòria CPI Salut: Projectes col·laboratius acceptats

CODI 
OPERACIÓ PROJECTE BENEFICIARI CODI 

OPERACIÓ
COST 

ELEGIBLE % SUBV. IMPORT AJUT DATA INICI 
PREVIST

DATA FI 
PREVIST

DATA FI 
PERIODE 

LIQUIDACIÓ

TOTAL 
PUNTUACIÓ

CAMP 
INTERVENCIÓ 

SIFECAT
OBJECTIU ESPECÍFIC LÍNIA D'ACTUACIÓ

Institut Català de la 
Salut (entitat 

coordinadora)
SA51-006649 4.738.032,85 50% 2.369.016,42 01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 83,3

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

CORPORACIÓ 
SANITARIA PARC 

TAULÍ
SA51-006946 1.389.008,78 50% 694.504,39 01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 83,3

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

HOSPITAL SANT JOAN 
DE DÉU (entitat 
coordinadora)

SA51-006939 5.209.935,00 50% 2.604.967,50 01/01/2018 31/12/2022 28/02/2023 71,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

CORPORACIÓ 
SANITARIA PARC 

TAULÍ
SA51-006954 1.360.843,00 50% 680.421,50 01/01/2018 31/12/2022 28/02/2023 71,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

CONSORCI SANITARI 
DE TERRASSA (entitat 

coordinadora)
SA51-006969 602.406,19 50% 301.203,10 01/01/2018 31/12/2021 28/02/2022 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

Institut Català de la Salut SA51-006971 510.441,18 50% 255.220,59 01/01/2018 31/12/2021 28/02/2022 66,4

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

CONSORCI SANITARI 
INTEGRAL (entitat 

coordinadora)
SA51-006622 854.525,00 50% 427.262,50 01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 63,1

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

Institut Català de la Salut SA51-006947 366.225,00 50% 183.112,50 01/01/2018 31/12/2023 28/02/2024 63,1

Processos 
d'investigació i 
innovació en grans 
empreses

OE.1.2.1. Impuls i promoció 
d'activitats d'R + I liderades per les 
empreses, suport a la creació i 
consolidació d'empreses innovadores i 
suport a la compra pública innovadora

1.2.1.7. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(concurrència)

7.515.708,50

001-P-001142

SALUTEC@T: 
telemonitorització a través 
de qüestionaris clínics 
intel·ligents i gamificacióa i 
informació personalitzada 
(educació i suport a pacient i 
cuidadors).

001-P-001264 Hemodiàlisi Domiciliària

001-P-001226 Unitat d' Excel·lència en 
Diabetis

001-P-001162

PROJECTE CRITIC-
ContAs: Millora de 
l'atenció als malalts 
crítics mitjançant una 
assistència precoç per 
a l'Hospital Universitari 
de Bellvitge i el 
Consorci Parc Taulí.



Annex 3- Convocatòria CPI Salut: Projectes individuals denegats

CODI OPERACIÓ PROJECTE ENTITAT BENEFICIÀRIA SITUACIÓ MOTIU Millora de la 
seguretat

Millora de 
l'eficàcia i 
efectivitat

Estat de 
l'art Escalab. Q. de 

gestió

Q. de 
gestió 

de 
riscos

Imp. 
Socioec. i 

millora de la 
desp pública

Estruc. 
financera 
costos del 

R+D+I i pla de 
finanç.

(1) (2) (3) (4)

SA51-006589 BOCEM Bone Cement Nou Ciment ossi per a la 
utilització en cirurgia ortopèdica i traumatologia

Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers

DENEGAT No assoleix els minims d'avaluació en els dominis 
d'Impacte i Excel·lència

3,3 5 10 5 3,3 5 5 3,3 23,3 16,6 86% 60%

SA51-006594 Programa d'hemodiàlisi domiciliària freqüent Fundació Puigvert DENEGAT No assoleix els minims d'avaluació en els dominis 
d'Impacte i Excel·lència

6,6 5 3,3 10 6,6 5 5 3,3 24,9 19,9 73% 50%

SA51-006605
SolQuiTic SOLució de millora de l'eficàcia i 
eficiència del procés QUIrúrgic centrat en el malalt 
mitjançant la integració i ús de les TIC

Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers

DENEGAT

No assoleix un dels minims d'avaluació: la puntuació 
dels criteris de qualitat de gestió de riscos i anàlisi de 
l'impacte socioeconòmic i de la despesa pública 
representa un pes inferior al 50% de la puntuació total 
del domini d'Excel·lència 6,6 15 10 5 10 5 5 10 36,6 30 82% 33%

SA51-006612

Projecte Logic: Optimització de l'Eficiència i 
Seguretat en l'atenció integral del pacient 
mitjançant la implementació de tecnologia RFD i 
eines TIC en el Procés d'aprovisionament 
hospitalari

Institut Català de la Salut DENEGAT No assoleix un dels minims d'avaluació en els dominis 
d'Impacte i Excel·lència

0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 100% 100%

SA51-006953 Millora de l'estat de salut dels pacients amb 
insuficiència cardíaca Institut Català de la Salut DENEGAT No assoleix un dels minims d'avaluació en els dominis 

d'Impacte i Excel·lència

6,6 5 6,6 10 6,6 5 10 6,6 28,2 28,2 77% 53%

SA51-006956 Projecte per a la localització i traçabilitat d'actius a 
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut DENEGAT No assoleix un dels minims d'avaluació en els dominis 

d'Impacte i Excel·lència

6,6 5 3,3 10 6,6 5 5 3,3 24,9 19,9 73% 50%

SA51-006963
Projecte SAAT: solució per l'adequació i 
actualització tecnològica del Consorci Hospitalari 
de Vic

CONSORCI 
HOSPITALARI DE VIC DENEGAT No assoleix un dels minims d'avaluació en els dominis 

d'Impacte i Excel·lència

0 10 6,6 10 3,3 5 10 3,3 26,6 21,6 100% 69%
SA51-006967

Nou model d'estandarització de procesos 
assistencials

CORPORACIÓ 
SANITARIA PARC TAULÍ

DENEGAT No assoleix el minim d'avaluació en el domini d' 
Excel·lència

3,3 10 3,3 15 6,6 10 5 3,3 31,6 24,9 90% 60%

(1) Punts impacte (mínim 30 punts)
(2) Punts excel∙lència (mínim 30 punts)
(3) Punts Eficàcia i Efectivitat + Estat de l'Art + Escalabilitat suposa més del 60% del domini d'impacte
(4) Punts Qualitat de gestió de riscos + Impacte socioeconòmic i millora de la despesa pública suposa com a mínim 50% dels punts domini excel∙lència

Validacions de la putuació 
mínima segons base 8.2.2

Domini: Impacte Viabilitat tècnica Viabilitat financera

Domini: Excel∙lència



Annex 4- Convocatòria CPI Salut: Projectes col·laboratius denegats

CODI 
INTERVENCIÓ 
COORDINADA

PROJECTE SOL·LICITANTS CODI OPERACIÓ SITUACIÓ OBSERVACIONS
Millora de 

la 
seguretat

Millora de 
l'eficàcia i 
efectivitat

Estat de 
l'art Escalab. Q. de 

gestió
Q. de gestió 

de riscos

Imp. 
Socioec. i 

millora de la 
desp pública

Estruc. 
financera 
costos del 
R+D+I i pla 
de finanç.

(1) (2) (3) (4)

Institut Català de la Salut (entitat 
coordinadora) SA51-006651

Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers SA51-006949

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC SA51-008254

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT 
CELONI SA51-008268

Fundació Sanitària de Mollet SA51-008270

Institut Català de la Salut SA51-006964

Consorci Hospital Clínic de Barcelona 
(entitat coordinadora) SA51-006940

(1) Punts impacte (mínim 30 punts)
(2) Punts excel∙lència (mínim 30 punts)
(3) Punts Eficàcia i Efectivitat + Estat de l'Art + Escalabilitat suposa més del 60% del domini d'impacte
(4) Punts Qualitat de gestió de riscos + Impacte socioeconòmic i millora de la despesa pública suposa com a mínim 50% dels punts domini excel∙lència

90,1% 60,2%

36,6 72,7%28,2     53,2%

33,3    001-P-001242 ServiDiab: compra de serveis per a 
la millora de l'atenció a la Diabetis DENEGAT

No assoleix el minim 
d'avaluació en el 
domini d'Excel·lència

001-P-001182

Projecte OneStep Ictus: 
Optimització de l'eficiència i 
seguretat en l'atenció integral del 
pacient mitjançant l'implementació 
de la Trombectomía directa com 
eix catalitzador i innovador del 
procés d'ictus.

DENEGAT
No assoleix el minim 
d'avaluació en el 
domini d'Excel·lència

Validacions de la putuació mínima 
segons base 8.2.2

Domini: Excel∙lència

Viabilitat tècnica Viabilitat financera

6,610 10

Domini: Impacte
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