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Premis La Unió a la Innovació en Gestió 
Bases per a la seva convocatòria 2015 - VI edició 
 
 
Els Premis La Unió a la Innovació en Gestió responen a la voluntat de La Unió de reconèixer i posar 
en valor el treball de les organitzacions sanitàries i socials a l’aplicar innovacions en la gestió de les 
seves institucions, destacar el valor que aporten en la gestió de les persones i premiar les innovacions 
que es tradueixen i impacten positivament en resultats per als ciutadans. 
 
1. Objecte 

Reconèixer a través del premi les iniciatives d’innovació que hagin estat aplicades per la institució 
sanitària i social en 3 àmbits diferenciats: 

 
 Eficiència i sostenibilitat 
 Gestió dels professionals 
 Gestió assistencial de les persones 

 
2. Dotació 

El Premi no tindrà una dotació econòmica, sinó que entregarà un símbol i un diploma de 
reconeixement. Per a cada categoria hi haurà un primer premi i un finalista. 

 
3. Bases 
Les bases del Premi de reconeixement en innovació en gestió són les següents: 
 
• Presentació de candidatures: les candidatures es presentaran a través d’un qüestionari que 

permetrà reportar la practica d’innovació en gestió. Les bases i el qüestionari estaran disponibles al 
web de La Unió. També se’n farà difusió a través del Missatger. El període de presentació de 
candidatures finalitzarà el 30 d’octubre de 2015. 

 
• Jurat: Es constituirà un jurat format per gestors, professionals assistencials i del món acadèmic, que 

avaluarà les candidatures presentades i emetrà el seu dictamen. 
 
• Criteris de valoració: Els criteris de valoració de candidatures tindran en consideració: 
 

  la generació de recursos econòmics o d’estalvi energètic i de recursos materials i/o tecnològics, 
que faciliti constatar el compte d’explotació de la innovació en termes de sostenibilitat 

  la implicació de les persones en la implantació de la innovació  
  la quantificació de l’impacte en termes d’efectivitat i eficiència per resoldre les necessitats 

sanitàries i socials dels ciutadans 
  la promoció de partenariats i la creació d’aliances estratègiques per a aquesta innovació 

 
• Lliurament: l’acte de reconeixement tindrà lloc en el decurs d’un acte institucional, la data del qual 

se sabrà més endavant. 
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