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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

AJUT “E-HEALTH COMG” PER A UN PROJECTE DE RECERCA I INNOVACIÓ EN 

TECNOLOGIES DE LA SALUT DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA, LA 

FUNDACIÓ PASCUAL I PRATS I EL CAMPUS SALUT DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA 

  

Data: 12 de maig de 202o 

Hora d’inici: 11:00 hores 

Lloc: Teleconferència (Microsoft Teams) 

 

1.- Constitució del jurat 

El tribunal està constituït per: 

- Sr. Joan San, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona 

- Sra. Maria Àngels Pèlach, directora de l’Escola Politècnica Superior 

- Sr. Albert Molins, president de la Fundació Pascual i Prats i vocal del COMG 

- Sra. Carme Busquets, secretària del COMG 

- Sr. Josep Barretina, director de l’Idibgi.  

Actua com a secretària Maria Buxó, tècnica del Campus Salut de la Universitat de Girona.  

 

 

2.- Propostes presentades  

En aquesta tercera edició de l’ajut s’han rebut 7 propostes. Tots els treballs presentats reuneixen les 

condicions administratives i tècniques exigides a les bases de la convocatòria i per tan tots els 

projectes presentats han estat admesos.  

Els projectes presentats han estat els següents:  

Número 
projecte 

Títol Investigadors Principals 

2020_01 Desenvolupament d'un algoritme per avaluar la 
complexitat de pacients crònics controlant per 
desigualtats socioeconòmiques i mediambientals 

Barceló Rado, Maria Antònia 

Plaja Roman, Pere (2122) 
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2020_02 Recepta Blava Lloret Romañach, Josep 

Fontdecaba Rigat, Eva (17-05427-8) 

2020_03 Càncer, nivell de vida i medi ambient: mapa web per 
a identificar les zones més vulnerables de la 
província de Girona en la incidència del càncer de 
pulmó, mama i colon-recte. 

Rafael Marcos-Gragera (6589) 

2020_04 Predicció del creixement de l’hemorràgia cerebral 
intraparenquimatosa mitjançant  Deep Learning al 
TC perfusió 

Silva Blas, Yolanda (4032) 

2020_05 eHealth en Esclerosi Múltiple:  App per la recollida 
de mesures reportades pel pacient orientades cap a 
la medicina personalitzada. 

René Robles Cedeño (5593) 

2020_06 Creació i aplicació d´una APP per millorar el CODI 

INFART Girona 

Aboal Viñas, Jaime (5010) 

2020_07 EM-Line!: Rehabilitació cognitiva des de casa Dr. Lluís Ramió i Torrentà (17-4341) 

 

 

3.-  Establiment del barem a aplicar als criteris de selecció: 

S’exposen els criteris de valoració de les propostes presentades i que tot seguit s’indiquen:  

Criteri de valoració Barem 

Equip investigador (multidisciplinarietat). Grups 

emergents i investigadors joves 

Màxim 15 punts 

Rellevància, impacte dels resultats a la societat  Màxim 15 punts 

Innovació, diferenciació i originalitat Màxim 15 punts 

Metodologia i pla de treball  Màxim 20 punts 

Aplicabilitat, utilitat pràctica dels resultats Màxim 20 punts 

Possibilitats d'explotació industrial o comercial Màxim 25 punts 

 

 

4.- Deliberació i atorgament de puntuacions per part del Jurat. 

S’obre el torn de les deliberacions. S’efectua la valoració de les propostes presentades tenint en 

compte els criteris de valoració esmentats. El resultat final de les puntuacions atorgades pels 

membres del tribunal és el següent:  
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Projecte 20_01 20_02 20_03 20_04 20_05 20_06 20_07 
 

Puntuació 276 384 367 377 349 375 322  

 

 

5.- Veredicte 

Fetes les deliberacions oportunes i d’acord amb les bases de la convocatòria, el jurat acorda concedir 

l’ajut a la proposta:  

2020_05 Recepta Blava 

Finalment es destaca la gran qualitat i originalitat de tots els treballs presentats, es posa de relleu la 

multidisciplinarietat de les propostes així com la utilitat pràctica dels resultats. S’agraeix esforç de 

tots els equips licitadors, agraint la seva valuosa participació. 

S’agraeix a tots els membres del tribunal la seva participació i essent les 12.45 h. s’aixeca la sessió, 

de la qual s’estén Acta que, un cop aprovada per unanimitat dels membres del tribunal, signen tots 

els membres. 

 

 

Sr. Albert Molins 

President de la Fundació 
Pascual i Prats i vocal de la 
Junta de Govern del COMG 

 

 

 

 

 

Sra. Carme Busquets 

Secretària de la Junta de 
Govern del COMG 

 

Sr. Joan San 

Degà de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Girona 

 

 

 

 

 

Sr. Jordi Barretina 

Director de l’Idibgi 

 

Sra. Maria Àngels Pèlach 

Directora de l’Escola 
Politècnica Superior
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