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8.30  – 9 h
Recepció dels assistents

9 – 9.15 h 
Benvinguda
Pep Lluís Pons, director general d’Innovació i Recerca, 
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

9.15 – 10 h  
“La compra pública d’innovació. Cofinançament 
per FEDER, amb prefinançament del MEIC”
Luís Miralles de Imperial y Hornedo (MEIC) -  Lloc de treball 
núm 28, Subdirecció General de Foment de la Innovació, 
Secretaria General de Ciència i Innovació

10 – 10.45 h  
“La compra pública d’innovació al CDTI. 
Instruments de finançament”
Miguel Ortiz Pajares (CDTI), responsable de Compra Pública 
Innovadora

10.45 – 11.30 h 
“La compra pública innovadora a Catalunya:  
un  instrument per al creixement empresarial: 
Caterina Sampol  (ACCIÓ - Generalitat de Catalunya), 
coordinadora de Comunitats i Projectes de Compra Pública 
Innovadora de la RIS3CAT 

11.30 – 12 h Pausa -cafè 

12 – 12.45 h  
“La compra pública de tecnologia innovadora al 
Servizo Galego de Saúde: el procés d’innovació. 
El diàleg tècnic amb el mercat i els models per 
a la contractació, els seus avantatges per a 
l’administració i l’empresa. Exemples pràctics de 
compra pública de tecnologia innovadora en els 
projectes Innova Saúde i Hospital 2050.”
Javier Quiles del Río (SERGAS), cap de servei de Projectes 
de Sistemes d’Informació de la Subdirecció de Sistemes 
d’Informació 

12.45 – 13.30 h  
“Innovació en la contractació pública per 
aconseguir la màxima sostenibilitat: lliçons 
apreses del projecte PAPIRUS”  
Olatz Nicolas Buxens  (TECNALIA), investigadora de la Divisió 
de Construcció Sostenible. 
Coordinadora de projecte PAPIRUS 

13.30 - 14 h 
Precs i preguntes

14 h  Cloenda 
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