
   

VIII edició Premis innovació en Gestió de La Unió  juliol 2017 

 

VIII edició Premis La Unió a la Innovació en Gestió 
Qüestionari 2017 
 

 

ENTITAT: 
 

Adreça: Avda. Mancomunitats Comarcals 1-3 

Població: Martorell 

Persona de contacte: Dr. Manuel Alvarez del Castillo 

Telèfon: 937753260 

e-mail: malvarez@hmartorell.es 

 

Persones responsables del projecte (Nom, càrrec i e-mail) 

David Alvarez Pozo; Cap de Manteniment; dalvarez@hmartorell.es 

Manuel Alvarez del Castillo; Director Gerent; malvarez@hmartorell.es 

 

 

 

Modalitat a la qual es presenta: 

 

X    Innovació en polítiques d’eficiència en recursos 

�  Innovació en gestió dels professionals o gestió assistencial 

�  Innovació en gestió d’aliances estratègiques 

 



 

1 

Guió per a la redacció del Cas d’Innovació 
 

Aquest Guió es proposa per a facilitar la recollida dels aspectes més rellevants del cas d’innovació. La 

Unió utilitzarà aquesta informació exclusivament per a avaluar l’experiència, i com a referència per al 

relat definitiu del cas que resulti reconegut, per la seva posterior publicació i difusió. 

 

 

TITOL: 
Estudi de Eficiència Energètica a l’Hospital Sant Joan de Deu de Martorell 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT (Resum de l’experiència en un màxim de 10 línies): 

 

A l’any 2015 es realitza un estudi d’eficiència energètica basat als consums elèctric, de gas , de gasos 

medicinals i d’aigua. 

Les fases del estudi son; 

-Fase 1:es realitza una prediagnosi fent una comparativa amb altres hospitals amb les dades 

obtingudes a l’any 2015. 

-Fase 2 : Recollida de dades  pertanyen a; 

- Consums  

-Enquestes realitzades al personal de l’hospital 

-Dades termohigromètriques 

-Resum de costos i consums 

-Conclusions 

Arrel dels resultats obtinguts, s’extreuen propostes i conclusions per a l’estalvi als consums i millora de 

la eficiència. 

Es fan les modificacions proposades i d’altres no exposades, extraiem les dades amb dates posterior a 

l’estudi, obtenint els resultats previstos segons l’estudi d’eficiència energètica. 
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REDACCIÓ DEL RELAT:  
 
L’extensió recomanada del relat és entre 5 i 10 pàgines. La redacció del cas hauria de donar resposta 

detallada a com a mínim les següents dotze qüestions, que es redacten per a motivar la reflexió, i través 

de les quals s’avaluarà la seva candidatura al reconeixement. 
 

1. Per què ens vam plantejar aquesta iniciativa? 

 

2. Què tractàvem de resoldre? 

 

3. Quina innovació significa per a nosaltres? 

 

4. Com ha estat el seu procés de desenvolupament? 

 

5. Amb quines dificultats i oportunitats ens hem trobat en el camí? 

 

6. Quins elements volem destacar de la gestió del canvi que ha suposat? 

 

7. Quins resultats hem obtingut?  

 

8. A través de quins indicadors mesurem l’impacte de la innovació? 

Aporti tres d’aquests indicadors, amb els seus resultats 

 

9. Què interpretem d’aquests resultats? 

 

10. Quin aprenentatge en fem d’aquesta experiència? 

 

11. Què faríem diferent si haguéssim de començar de nou? 

 

12. A quins àmbits pensem és reproduïble aquesta innovació? 

 

 

El relat no ha de seguir necessàriament la resposta a cada pregunta, però sí ha de referir-se a totes 

aquestes qüestions. 

 

Un cop redactat en aquest mateix format de processador de textos, cal enviar el relat a l’adreça 

electrònica: uch@uch.cat, identificant en l’assumpte del missatge “VIII edició Premis a la Innovació en 
Gestió 2017 - seguit del nom de la institució.” 
 

El document ha de ser lliurat abans del dia 31 d’octubre de 2017 per tal de ser acceptat per la seva 

avaluació. El casos premiats tindran un reconeixement en el decurs de l’acte de l’Assemblea de La Unió 

que es realitzarà el mes de desembre de 2017.  

 

 

Moltes gràcies per la vostra participació. 


