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1. Introducció 

 
L’actual Pla Estratègic ha estat elaborat per tots els grups d’interès de l’organització, i ha 
significat un procés de reflexió col·lectiva sobre el present de la nostra activitat, els 
condicionants que la envolten i els recursos, analitzant els objectius que guien la nostra gestió 
per tal de respondre a les necessitats i expectatives dels diferents col·lectius, tant interns com 
externs, que participen en el seu assoliment.  
Mantenir i millorar la gestió, la qualitat de l’assistència i la sostenibilitat del centre és 
responsabilitat directa de tothom, es participi directa o indirectament de les tasques clíniques.  
El Pla Estratègic quinquennal actua per aconseguir i donar resposta a els tres temes anteriors, i 
convida a tots a donar un cop de mà per aconseguir un canvi que es desitja i que s’ha previst 
per endavant. Aquest canvi no és altre que el de complir la Missió de l’hospital amb el màxim 
grau d’excel·lència.  
 

2. La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) 

 
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers té com a finalitat, recollida en els seus Estatuts, 
el desplegament i la prestació d’atenció hospitalària i sociosanitària a l’àmbit de la població de 
Granollers i la seva àrea d’influència, el Vallès Oriental. 
En l’actualitat, la Fundació manté la mateixa vocació de servei a la població en les tres línies 
assistencials de la Fundació: l’hospital d’aguts, l’àrea sociosanitària i la residència social. 
 
Molts són els canvis, des del 2010 fins enguany, que estan afectant a la Fundació: 

o Els canvis demogràfics i epidemiològics de la seva àrea d’influència, que 

generen un augment i un canvi en la demanda de serveis 

 l’envelliment de la població 

 la immigració 

 l’augment de les malalties cròniques i degeneratives 

o Els canvis tecnològics que generen canvis en la seva cartera de serveis  

 la millora dels sistemes d’informació 
 la superespecialització 

 la innovació en tècniques diagnòstiques i terapèutiques 

o Els canvis en l’entorn econòmic i de política sanitària, que generen incertesa i 

els canvis dels usuaris o clients, en el sentit de major exigència per la major 

informació que posseeixen i per la major proactivitat que manifesten, fan 

plantejar nous models d’atenció. 
 
Els elements encaminats a modelar un nou tipus d’hospital més competitiu, més obert a la 
població i transmissor de valors han de ser: 

o La clara orientació al client 

o La creació d’una política de gestió innovadora i flexible, però ferma als canvis 
dels temps actuals, amb la utilització de la metodologia de la qualitat total i la 

gestió per processos com a eines centrals de l’organització, i 

o La sostenibilitat com a objectiu de supervivència 

o La satisfacció i la coresponsabilitat dels professionals com a líders de la tasca 

assistencial 
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3. Antecedents de plans estratègics 

 
Des de 1996, la FPHAG s’ha desenvolupat els següents plans: 

o Visió Comuna (1996 - 2000)  

o Pla Estratègic Codeh (2001 – 2002) 

o Pla de Viabilitat (2003 – 2006) 
 Balanced Score Card (Quadre de Comandament Integral): pla inclòs 

en el Pla de Viabilitat  

o Pla Director: “Model estratègic organitzatiu assistencial orientat al client i basat en la 

Gestió de Qualitat Total (2007-2012)”, actualment vigent. Durant la vigència del Model 

actual, també s’ha inclòs: 

 Pla assistencial, entre el 2007 – 2012  

 Pla d’ajustament, entre el 2010 – 2012  

o Pla Estratègic i d’Empresa (2008 – 2012) que incloïa també el Pla Assistencial anterior 

 
Figura 1. Projectes estratègics 1996 – 2012  

Events, documents i projectes estratègics: antecedents
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4. Necessitat d’un nou pla estratègic  

 

o Enfocament estratègic 

 Sostenibilitat i eficiència del centre 

 Flexibilitat i adaptació de l’organització a l’entorn actual.  

 Disposar d’instruments de gestió que permetin treballar i avaluar 

les millores: quadres de comandament d’indicadors a tots els 

àmbits. 
 Implantar un pla de gestió basat en la Qualitat Total i la millora 

contínua, alineant tota la organització a partir dels eixos 

estratègics definits. 

 Consolidar el lideratge de la institució en el Vallès Oriental i la seva 

referència 
 

o Donar resposta a les necessitats internes 

 Interès dels professionals 

 Nous enfocaments del treball 

 Sistematització del treball 
 

o Donar resposta a les necessitats externes 

 Model d’acreditació 

 Model territorial  

 Objectius del Pla de Salut 

 Pressió social 
 Pressió econòmica 

 Posicionament en el sector 
 
 

5. Pla estratègic: definició 

 
El pla estratègic és el document on es plasmen el conjunt d’intencions, projectes i objectius, 
on els responsables de la FPHAG reflecteixen quina és l’estratègia, directrius i 
comportaments a seguir per a l’organització durant els propers anys. 
 
El Pla Estratègic és quantitatiu, manifest i temporal: 
 

o És quantitatiu perquè indica numèricament els objectius de l’organització.  

o És manifest perquè especifica unes polítiques i unes línies d’actuació internes 

per aconseguir aquests objectius.  

o Finalment, és temporal perquè estableix uns intervals de temps, concrets i 

explícits, que han de ser complerts per l’organització perquè la posada en 

pràctica del pla sigui reeixida.  
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6. Del “Model Organitzatiu 2007 / 2012” a un “Pla Estratègic 2013/2017” 

 
A la FPHAG, al 2007 s’elaborà un model amb les característiques d’un pla director, anomenat 
“Model estratègic organitzatiu assistencial orientat al client i basat en la Gestió de la Qualitat 
Total”, de vigència fins al 2012.  
Amb tot, però, l’organització i tal com expressàvem a dalt, a partir de la necessitat d’un nou 
enfocament estratègic i per tal de donar resposta, tant a les necessitats internes com 
externes, ha elaborat – derivat del Model organitzatiu –, un Pla Estratègic quantitatiu 
(objectius clars), manifest (polítiques i línies d’actuació per aconseguir aquests objectius amb 
uns responsables assignats) i temporal (establint intervals de temps, concrets i explícits que 
han de ser complerts).  
El Pla Estratègic és, fonamentalment, un instrument d’ajuda a mode de mapa de coordenades 
amb què es marca el rumb d’una organització en un determinat procés de transformació.  
 

7. Objectiu en l’elaboració del Pla Estratègic  

 
Desenvolupar un Pla Estratègic per al període 2013-2017 incorporant, de forma clara i 
explícita el marc de referència del Model EFQM i un Pla de Qualitat i Seguretat, que permeti 
a la FPHAG abordar els reptes de futur provinents dels seus grups d’interès, establir amb 
claredat les línies i objectius de futur i possibilitar, a través de la participació i del 
desplegament dels mateixos en tot el col·lectiu de l’hospital, la consecució dels objectius en 
tots els Serveis, Unitats i processos de l’organització, que reverteixin en la prevenció i la 
millora de la salut dels ciutadans, usuaris i pacients del Vallès Oriental. 
 
En concret, aquest Pla pretén: 

 Que les necessitats i demandes dels pacients i de les seves famílies, siguin el centre 
a l’hora d’orientar les activitats de l'Hospital. 

 Que els professionals estiguin capacitats i satisfets amb el seu treball, amb un alt 
grau d'autoestima i coresponsabilitat professionals. 

 Augmentar l’orgull de pertinença. 

 Una assistència amb el màxim desenvolupament científico–tècnic, amb el mínim 
de variabilitat en els processos. 

 Augmentar la seguretat per als usuaris i professionals. 

 Assolir l'eficiència i sostenibilitat dels recursos de la FPHAG. 
 

8. Preparació i elaboració del Pla Estratègic 

 

o Estratègia global preparatòria. Elaboració del pla durant l’any 2012 amb vigència des 
de 2013 al 2017, de forma: 

o Participativa, interdisciplinària, global, eficient i realista 
 

El contingut i l’origen del Pla Estratègic prové de la recollida de dades de 
diferents fonts:  
   
1. L’anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels darrers anys a la FPHAG 2009 – 2012 
2. Les enquestes de risc psicosocial, i de clima laboral realitzades al 2009 i 2010 
3. Els resultats de la FPHAG en l’autoavaluació i acreditació 2008 – 2011 EFQM 

del Departament de Salut 
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4. El Pla de Salut 2011 – 2105 del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 

5. Els resultats de la “Central de Resultats” del 2011 i 2012 
6. Els resultats de l’autoavaluació EFQM de Seguretat del juny de 2012 
 
Amb tot, però, una de les fonts principals ha estat, les necessitats i expectatives 
detectades i referides pels professionals, obtingudes mitjançant la reflexió en els 
següents grups: 
 

 Professionals de la FPHAG en els equips: 

 

o Patronat 

o Directius (directors, sotsdirectors i adjunts a les direccions) 

o Comandaments (directors i caps de servei, caps d’àrea, caps de 

secció, i d’altres caps) 

o Equips interdisciplinaris 

o Comissions, comitès i grups de treball 

o Comitè d'empresa 
o Professionals (metges, infermeres, tècnics, administratius... i 

d’altres) 
 

 Institucions externes i proveïdors de la FPHAG: 
   

o Societat civil: formada per ciutadania de Granollers i comarca del 

Vallès Oriental 
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B. Avaluació del “Model 
estratègic organitzatiu 

assistencial orientat al client 
i basat en la Gestió de 

Qualitat Total (2007-2012)” 
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1. Anàlisi i diagnòstic de la FPHAG als darrers 5 anys  

 
o La Gestió per Objectius. Als darrers anys, durant la vigència del Model Estratègic 

2007 – 2012, l’organització ha estat avaluant anualment l’assoliment dels objectius 
previstos. 
 

Figura 2. Línies estratègiques del Pla de Salut 2011 – 2015  

 
Figura 3. Resultats de la Gestió per Objectius 2008 – 2012. 

 



 

14 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

76

80

82

80

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

2009 2010 2011 2012

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 d
'a

ss
o

li
m

e
n

t

Anys

Assoliment promig dels Objectius dels Equips 2009 - 2012 

Estàndard ≥ 80%

 
 
 
 

82

78
77

78

88

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2008 2009 2010 2011 2012

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 d
'a

ss
o

lim
e

n
t

Anys

Assoliment dels GEATS (Comissions, comitès i grups de 
treball) 2008 - 2012

Estàndard ≥ 80%Estàndard ≥ 80%

 
 
 

83

86

80

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

2010 2011 2012

P
er

ce
n

ta
tg

e 
d

'a
ss

o
lim

e
n

t

Anys

Assoliment dels Objectius Institucionals anuals 2010 - 2012

Estàndard ≥ 80%

 
 
 



 

15 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

83

82

86

88

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2009 2010 2011 2012

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 d
'a

ss
o

li
m

e
n

t

Anys

Assoliment dels Objectius Directius 2009 - 2012

Estàndard ≥ 80%

 
 
 
 

 Usuaris / Pacients / Clients / Ciutadans 
 
 
o La demografia i entorn poblacional és d’alta densitat amb més immigració que a 

la resta de Catalunya. 
 
 

Figura 4. Comarca del Vallès Oriental amb les 3 subcomarques que la composen. 
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Figura 5. Creixement poblacional a les 3 subcomarques. 
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Figura 6. Piràmide poblacional de la comarca del Vallès Oriental. 

 
 

Figura 7. Resultats d’enquestes de satisfacció. 
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Figura 8. Evolució de l’activitat privada 2010 – 2013  

 

 
 
 

 Professionals, creativitat i innovació, docència i recerca 
 
 
o El nombre de recursos humans i el desenvolupament professional: enguany al 

2013 el nombre de treballadors està al voltant dels 1600 professionals, amb un 
gran predomini de dones. 

 
 

Figura 9. Evolució dels recursos humans 2006 – 2012  
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o La satisfacció dels professionals, la participació i el reconeixement (enquestes de 
risc psicosocial, i de clima laboral) són acceptables, si bé cal encara treballar per 
augmentar-les. 

 
Figura 10. Resultats de les enquestes de risc psicosocial (2009) i de clima laboral 

(2010) 
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o L’estímul, la participació i el compromís del professional han augmentat amb 
més coresponsabilització, materialitzant-se en el desenvolupament del “Fòrum 
2012 de Qualitat i Seguretat per a Professionals i Usuaris”. El fòrum va consistir 

en la realització d’activitats científiques de 
recerca i intercanvi d’experiències amb els 
professionals, i activitats socioculturals durant tot 
el darrer semestre de 2012, per tal de promoure 
el coneixement, la coresponsabilització i la 
participació, tant dels propis professionals com 
dels ciutadans de Granollers. 

 
 

Figura 11. Activitats realitzades al “Fòrum 2012” 

Sopar de CLOENDA

100 professionals
 

 
 

o Les estructures i els continguts de recerca i innovació, docents, de formació i 
bibliotecaris. Les activitats de Coneixement realitzades es detallen anualment en 
la “Memòria del Coneixement” amb uns exemples que es detallen a continuació. 
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Figura 12. Projectes avaluats a la Comissió de Recerca. 

 
 

Figura 13. Unitat de Recerca i Innovació. Projectes avaluats CEIC 

Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínic (CEIC) 
 

 
 

Figura 14. Àrea de Docència. Alumnes de pregrau i grau. 
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Figura 15. Àrea de Docència. Estudiants de Medicina (Universitat Internacional 

de Catalunya UIC) 
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Figura 16. Especialistes en formació al 2013 i evolució anual 
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Figura 17. Àrea de Docència. Sessions clíniques generals 
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Figura 18. Àrea de Formació. Activitats realitzades. 
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Figura 19. Àrea de Formació. Participació en el Pla de Formació 
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Figura 20. Àrea de Formació. Compensació de la despesa directa dels cursos 
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Figura 21. Activitat a l’Àrea de Biblioteca  
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Figura 22. Publicacions realitzades 
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Figura 23. Factor d’impacte de les publicacions  
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 Assistència de qualitat, seguretat i gestió per processos  
 
 
o El trinomi assistència, qualitat i seguretat s’ha desenvolupat extensament durant 

els darrers anys.  
 

Figura 24. Activitat assistencial  
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Figura 25. Resultats dels indicadors de seguretat de pacients 2010 – 2012 
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Figura 26. Indicadors ajustats 2012 de la FPHAG (font MSIQ) 
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o La implantació de la gestió per processos ha significat un avenç important, en 
front de la tradicional gestió per funcions o departaments, potenciant l’evidència, 
l’eficiència dels processos, la millora contínua i la continuïtat assistencial. 

 
 

Figura 27. Mapa de Processos de la FPHAG 
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Figura 28. Procés de Lumbàlgia: treball per processos  

 
 
 

o Els resultats de l’autoavaluació i acreditació 2008 – 2011 EFQM del Departament 
de Salut (Estàndards d’Hospitalització) 

 78,9 % al 2008 
 92,8% al 2011 

 
Figura 29. Resultats de l’autoavaluació EFQM dels anys 2008 i 2011 
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o Els resultats de l’autoavaluació EFQM de Seguretat del juny de 2012 
 

 66 % assolits al centre respecte al 53 % de promig d’hospitals 
catalans (veure figura 1), avaluada pel Departament de Salut. 
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Figura 30. Resultats de l’autoavaluació EFQM sobre Seguretat 2012 

 

 

 
o Els resultats dels “Indicadors de la Central de Resultats 2011 / 2012” del 

Departament de Salut: 
 De tots els hospitals comparables al nostre (isocentres) i respecte 

als 63 centres catalans, la FPHAG ha assolit 30 (75%) dels 40 
indicadors avaluables com a positius (de la meitat del rang cap al 
principi), superior als resultats del 2011; sent el millor de la resta 
d’hospitals comparats del mateix nivell. 
 

Figura 31. Indicadors de la “Central de Resultats” del departament de Salut 
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o En l'àmbit de l’assoliment d’una assistència de qualitat, la FPHAG: 

 
 Va rebre l’any 2012 al premi FAD d’Excel·lència d’Hospitals 

espanyols. 
 Ha estat acreditada pel Departament de Salut des de 2009 a 2012, 

amb els estàndards hospitalaris.  
 Tanmateix, als darrers 4 anys ha rebut premis “TOP-20” 

 
 

Figura 32. Complexitat dels Hospitals de Referència (IRR) 

 

 

 
 
 
 

o Aliances i Recursos 

 
 

o El posicionament del centre com a referència del Vallès Oriental amb el nombre 
d’aliances establertes fins el 2012, per institucions, es descriuen a continuació. 
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Figura 33. Aliances amb institucions del Vallès Oriental (desembre de 2012) 

 
o A més de: 

 Ajuntament de Granollers 
 Institut Català de la Salut 
 Projectes Sanitaris i Socials, S.A. 
 Fundació Residència Santa Susanna 
 Fundació Vallparadís 
 Germanes Hospitalàries – Benito Menni 
 Fundació Hospital de Sant Celoni 
 Fundació Privada Hospital de Mollet - Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 
 Mútua de Granollers (MG) 
 Hospital Sant Joan de Déu 
 Rehabilitació: Fisiogestión, CERVA i FPHAG 

 
o Altres proveïdors de serveis sanitaris i socials 

 Consorci de Serveis a les Persones de Granollers 
 Fundació Antònia Roura Barbany  
 MC Mutual 
 Vallban 
 Altres 

 
o Per altre part les aliances establertes, també fins el 2012, per especialitats 

clíniques han estat: 
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Figura 34. Aliances per especialitats clíniques al Vallès Oriental (2012) 

 

Aliances FPHAG HM HSC 
Atenció 
primària 

Mútua de 
Granollers 

UDIVOR (Diagnòstic per la Imatge) X X X  X (***) 

Anatomia Patològica X X X   

Oftalmologia X X X   

Especialitats mèdiques* X X X   

Neurologia X   X X (*)  

Pneumologia X   X   

Reumatologia X X X X  

Hematologia X X X   

Oncologia X X X   

Nefrologia X X (**)     

Cardiologia X     X (*)  

UDEN X     X  

Especialitats quirúrgiques** X X X   

Ginecologia i Obstetrícia 
X 

  X   

Cirurgia vascular 
X 

X X   

Cirurgia oncològica 
X 

X X   

Cirurgia ortopèdica i 
traumatològica 

X 
 X  

 

Sistemes d’Informació idèntics 
(HIS – SAVAC)  X  X   

Sistemes d’Informació 
compartit (Sunset) 

X X X X  

* Consultories virtuals amb l’Atenció Primària; ** L’Hospital de Mollet deriva l'especialista a la FPHAG; *** Medicina 
nuclear comarcal pública (excepte l’Hospital de Mollet), i Atenció privada de la FPHAG 

 
Font: Pla d’ordenació sanitària del Vallès Oriental. Abril de 2013. CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. Departament de Salut.  
Generalitat de Catalunya.  
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o S’ha mantingut i millorat la sostenibilitat del centre, en l’equilibri assistència / 
eficiència 

 
 

Figura 35. Assignació de recursos públics al Vallès Oriental (anys 2010 – 2011) 

 
 
 
 

Figura 36. Indicadors de despesa farmacèutica ambulatòria  
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Figura 37. Facturació del CatSalut 1998 – 2012  

 
 
 

Figura 38. Evolució del compte de resultats  

 

 
o La responsabilitat d’un futur sostenible mediambiental.  

 



 

37 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

 S’han realitzat polítiques actives pel que fa als consums 
d'electricitat, paper, aigua, i la gestió de residus contribueix. 

 El Servei d'Informàtica, amb la virtualització dels servidors, estalvia 
fins a un 80% de l'energia que consumeix. 

 
o Infraestructures i equipament 

 
 S’ha millorat pel que fa a les estructures i equipaments 

assistencials amb la construcció de 2 grans edificis: 
 Edifici d’Atenció ambulatòria 

 Edifici industrial 
 

o La Reordenació Assistencial Territorial (RAT) promoguda pel Departament de 
Salut en el context del Pla de Salut. 
 

 Des del 2011, la FPHAG està treballant i col·laborant en el projecte 
RAT per millorar l’eficiència i la qualitat assistencial a la comarca 
del Vallès Oriental. 

 
 
 

Figura 39. Equipaments sanitaris totals existents a la comarca del Vallès 

Oriental 
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Figura 40. Recursos estructurals dels hospitals del Vallès Oriental (2012) 

 

 
 
 
 

Figura 41. Economia i activitat assistencial dels 3 centres a 2012.  
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2. DAFO del període estratègic anterior per orientar el futur 

 
Aquestes conclusions s’han categoritzat com al punt anterior en: 1., lideratge, estratègia, 
organització i gestió; 2., usuaris, pacients, clients, ciutadans; 3., professionals, creativitat i 
innovació, docència i recerca; 4., assistència de qualitat i seguretat, gestió per processos; 5., 
recursos i aliances 

 

 Lideratge, estratègia, organització i gestió 
 

 Actual 
 

 El model de gestió òptim emprat, basat en l’EFQM del Departament de Salut, 
ha millorat el lideratge, l’estratègia, l’organització i la gestió de la FPHAG. 

 L'organització en serveis, en alguns equips molt formal, ha dificultat el 
desenvolupament de nous models més participatius. 
 

 Futur 
 

 S’han d’impulsar noves activitats de gestió, basades en el model EFQM, 
recolzades en la gestió clínica transversal, la disminució de les estructures, els 
processos assistencials i un lideratge renovat, incloent l’autogestió en alguns 
serveis i seccions concretes que hauria de permetre, a la vegada, una millor 
projecció a l’àmbit comarcal. 

 

 Usuaris, pacients, clients, ciutadans 
 

 Actual 
 

 El paper del pacient ha canviat cap a una implicació inicial en les decisions 
clíniques, si bé la participació completa en les mateixes encara ha de millorar. 

 El model de relació amb el pacient en els últims anys, primant el 
desenvolupament científicotècnic davant l'orientació real a l'usuari, té encara 
molts aspectes de millora. 

 Els pacients crònics i les seves reaguditzacions suposen unes demandes noves 
sobre l'hospital, havent iniciat d’acord al Pla de Salut l’atenció al malalt crònic 
amb resultats molt satisfactoris. 

 Degut a l'envelliment de la població, entre d’altres factors, la utilització dels 
recursos sanitaris i socials ha patit als darrers anys una certa transformació. 

 S’ha impulsat i incrementat considerablement l’assistència sanitària privada. 
 

 Futur 
 

 La coresponsabilitat dels usuaris i la millora en la informació que tenen a la 
seva disposició, ha de promoure una presa de decisions més participativa, 
adequada i qualitativa.  

 L'Hospital ha de reorientar el seu model de relació amb l’usuari, millorant el 
tracte, el confort i la informació permetent una participació més activa i 
satisfactòria. 

 El ple desenvolupament dels objectius dirigits a la cronicitat, tant mèdica com 
geriàtrica, i les alternatives a l’hospitalització, a partir de les directives del Pla 
de Salut i del CatSalut, han de promoure i transformar el tipus d’assistència. 
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 Es fa cada cop més necessària la captació de nous clients en l’àmbit privat, per 
obrir el ventall assistencial i el potencial global del centre. 

 Caldrà avançar amb noves eines de comunicació per a la informació al client. 
 Caldrà adaptar i adequar el balanç entre la disminució dels llits 

d’hospitalització mèdica, l’augment de les intervencions quirúrgiques i la 
complexitat de les mateixes. 

 
 

 Professionals, creativitat i innovació, formació, docència i recerca 
 

 Actual 
 

 En els últims anys hi ha hagut una política activa cap als professionals  
millorant la participació i el reconeixement. 

 La implantació de la carrera professional s’ha orientat excessivament al 
reconeixement econòmic amb menys desenvolupament de la seva 
potencialitat d'incentivació i millora 

 La reestructuració i la potenciació de la docència ha millorat significativament 
a l'hospital en els últims anys i, sobre tot, el reconeixement de l'hospital com a 
universitari.  

 S'ha avançat en la formació continuada a través dels cursos i sessions, si bé cal 
un redisseny d’aquests processos. 

 L'impuls institucional a la recerca i a la innovació ha estat important als 
darrers anys. 
 

 Futur 
 

 La política impulsada cap als professionals s'ha de millorar davant els reptes 
dels propers anys, potenciant les polítiques de desenvolupament dels 
professionals 

 L'edat mitjana dels professionals és alta i en la pròxima dècada la rotació serà 
un aspecte important. 

 Cal potenciar la formació online i interactiva 

 Un nou pla estratègic de recerca i innovació ha de permetre donar un salt 
qualitatiu cap a un nou model de recerca i entrar plenament en el camí de la 
innovació. 

 
 

 Assistència de qualitat i seguretat, gestió per processos 
 

 Actual 

 El període que finalitza s'ha caracteritzat pel seu alt nivell d’activitat  
assistencial, per la seva aposta per la qualitat, i per la posada en funcionament 
d’un nou dispositiu sanitari d’atenció ambulatòria.  

 S’ha fet un pas endavant, però encara insuficient, en l’homogeneïtzació dels 
formats i en la implantació documentada de l’evidència científica, reflectida 
en les guies assistencials. 

 La gestió i la demora en les llistes d'espera, associada a la disminució 
pressupostària, ha centrat gran part de l’esforç dels professionals de la 
institució. 

 S'han incorporat nous serveis i seccions (oncologia, hematologia, 
dermatologia, al·lèrgia, entre d’altres) i, a la vegada, s’han desenvolupat nous 
procediments i tecnologies. 

 El nou perfil de pacients, més ancians, amb malalties cròniques i amb més 
expectatives i demandes han modificat l'assistència i els processos 
interdisciplinaris. 
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 L’assoliment de l’acreditació hospitalària basat en l’EFQM ha estat cabdal en 
el desenvolupament de les accions de millora de l’hospital. 

 L'assoliment de distints premis, varis TOP-20 i d’altres com el FAD de Qualitat 
d’Hospitals suposa els reconeixements més destacats. 

 El desenvolupament dels processos de seguretat, amb una autoavaluació 
EFQM específica realitzada, ha estat important als darrers anys amb la creació 
i funcionament del comitè de seguretat, la implantació dels indicadors de 
seguretat en l’hospitalització dels pacients i la detecció i millora dels efectes 
adversos 

 La comunicació i la coresponsabilitat han estat aspectes desenvolupats que cal 
seguir potenciant. 

 L’avaluació de l’activitat realitzada, palesa als nous aplicatius dels sistemes 
d’informació, demostren les oportunitats de millorar tant en l’àmbit mèdic 
com el quirúrgic. 

 
 Futur 

 La continuïtat assistencial amb atenció primària, fonamentalment en el 
context del Programa de Malaltia Crònica, s'identifica com una àrea amb alt 
potencial. 

 Els reptes fonamentals assistencials als propers anys es dirigeixen, a partir de 
les directrius del Pla de Salut, cap a la millora de la qualitat, l’eficiència i la 
seguretat (llistes d’espera ambulatòria i quirúrgica, complexitat, àmbit 
sociosanitari, atenció privada, entre d’altres)  

 El model assistencial actual ha d'evolucionar buscant unir els interessos dels 
clínics, els gestors i els pacients. 

 
 

 Recursos i aliances  
 

 Actual: 

 Hem comptat amb la complicitat del CatSalut pel que fa al compliment dels 
compromisos de millora amb els ingressos i suport associats al Pla Estratègic 
d’Empresa i Pla Assistencial de 2008 – 2012.  

 En el context de la crisi internacional hem vist, però, limitada la limitació de 
los inversions estructurals previstes (nou hospital, l’hospital lleuger,  
l’ampliació del bloc quirúrgic, la unitat de semicrítics....). 

 Amb tot, però, el període que ha acabat s'ha acompanyat d'un esforç plasmat 
d’altres projectes com l’edifici d’atenció ambulatòria, ja esmentat, i l’edifici 
industrial, permetent aquestes i d’altres millores estructurals per a l'hospital. 

 S'ha produït un avenç als darrers anys en la utilització de les TIC (HIS, 
digital·lització de radiologia, accessibilitat a l’HC3, entre d’altres) que han 
estat clau en el desenvolupament de la història clínica electrònica i suport a 
distints àmbits d'actuació del centre. 

 S'ha apostat clarament per la comunicació interna i externa desenvolupant-se 
la pàgina web, el correu electrònic a tots els professionals, i l’SMS als usuaris, 
entre d’altres 

 La dotació tecnoassistencial ha millorat, si bé encara cal fer una gran esforç  
en la incorporació i actualització d’avenços tecnològics. 

 El centre s’ha mantingut líder, respecte a d’altres territoris, en l’establiment 
d’aliances amb d’altres centres i institucions. 
 

 Futur 
 

 La història clínica  informatitzada ha d'avançar (funcionalitat, rapidesa,...) cap 
a una abolició total del suport en paper, i les tecnologies d ela informació cap 
un servei més complet tant a l’usuari com al professional. 
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 L’objectiu de les noves aliances haurà de dirigir-se també cap a empreses de 
sectors no sanitaris, per tal d’establir un lligam “empresa – hospital” en el 
camí de la recerca, la innovació i el treball interdisciplinari. 

 Assegurar la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini és un dels reptes 
principals de la FPHAG.  

 Caldrà coresponsabilitzar encara molt més als professionals i comandaments 
de la institució en aquesta sostenibilitat per mantenir en un nivell òptim la 
qualitat i l’eficiència, malgrat el tipus de finançament i entorn econòmic 
existent. 

 Caldrà adequar l’oferta del serveis assistencials que realitza el centre a la 
demanda tant de la població com de les directrius del CatSalut. 

 Assolir mantenir i millorar la sostenibilitat del centre ha de permetre a l’hora, 
fer atractiu el centre tant per als usuaris, com per a professionals amb 
l’objectiu de captar talent i qualitat. 

 
 
 

3. Estratègia de revisió de la missió, dels eixos i objectius estratègics 

 

 S’ha ratificat la “Missió”, la “Visió” i els “Valors” de la FPHAG vigents.  

 Tanmateix, s’han redefinit els Eixos Estratègics amb què l’organització pretén arribar a 
assolir la seva missió per al període 2013 – 2017, concretant-los en distints objectius 

estratègics. 

 Aquests objectius estratègics tenen les grans accions o activitats que cal realitzar per 

assolir-los. Cada acció o activitat té: 

o El/s seu/s responsable/s 

o El seu temps final per a assolir-lo 

o El/s indicador/s que l’avaluaran amb l’estàndard corresponent 

 En darrer lloc, s’ha elaborat i actualitzat el Quadre de Comandament Estratègic de 

l’hospital.  
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Figura 42. Desenvolupament estratègic a la FPHAG (versió 1 – 2013) 
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C. Pla estratègic 2013 – 2017 
 
 

Pla estratègic 2013 – 2017 “Assistencial Orientat a 
l’Usuari i Basat en la Gestió de Qualitat Total” 
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1. Introducció 

 
Aquest Pla Estratègic, com a document clau i imprescindible que orientarà i guia rà 
l’organització als propers anys, ha estat elaborat sistemàticament durant el darrer any i mig 
amb la participació de tots els equips del centre, assistencials i no assistencials, 
comandaments, professionals individuals, membres de comissions i comitès, una part 
representativa de la societat civil de Granollers, l’equip directiu, i del Patronat de la 
institució. 
Amb tot, però, donat que és la guia que ens marcarà un camí estratègic futur, el document 
esdevé dinàmic i obert a possibles canvis d’activitats i fins i tot d’objectius, donat els temps 
canviants propis del nostre sector sanitari i de la societat on vivim. 

2. Missió, visió i valors de la FPHAG 

 
La missió està identificada explícitament, és vigent, es revisa, s'actualitza, es renova i es 
difon als grups d’interès. La missió, visió i valors, revisats en aquest nou Pla, es descriuen a 
continuació. 
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3. Desenvolupament dels eixos i línies estratègiques 

 
El Pla es compon de 4 eixos: usuaris, assistència, sostenibilitat, i professionals.  
Cada eix comprèn un nombre d’objectius estratègics.  
Cada objectiu estratègic té objectius generals i activitats que realitzarem per assolir-lo, amb 
indicadors de resultat i responsables. 
 
El Pla es desenvolupa seguint un model seqüencial que busca desplegar de forma operativa 
els 4 eixos a través de les 10 objectius estratègics. El desplegament global en cascada, per 
tant, és el següent: 
 

 Eixos estratègics: cadascun dels àmbits d'actuació en què es pretén introduir un canvi 
important en els propers anys. 

 Objectius estratègics: pretén orientar les accions estratègiques cap a uns objectius 
generals que permetin reconèixer l'efectivitat de les accions estratègiques. 

 Objectius generals: són el resultat del desplegament dels objectius estratègics. 
o Aquests objectius generals es distribueixen per a realitzar-se cada any natural, i 

constitueixen els objectius anuals que s’harmonitzen amb els objectius sorgits 
als comitès de seguiment.  

 Activitats: defineixen els projectes concrets en els que anem a treballar per assolir els 
objectius. 

 Indicadors: es refereix al sistema de mesura que utilitzarem per avaluar el grau de 
consecució dels objectius. 

 Responsables: el/s professional/s que vetllen i procuren pel compliment de les 
activitats i dels indicadors. 

 

2.1. Eixos estratègics del Pla 

 
o L’impuls fonamental al pla estratègic es recolza en els professionals, les 

persones, en un capital humà, coresponsable, emprenedor, competent i 

innovador. El pla considera els professionals com el valor fonamental en una 
organització de serveis 

sanitaris. 

 

o Per tant, el pla estratègic 

busca gestionar, 

desenvolupar i fer que 

aflori tot el potencial dels 

professionals que el 

componen, tant a nivell 
individual com dels 

serveis, i de la organització en conjunt. 

o I, tot això, orientat cap als pacients amb una assistència eficient, segura i de 

qualitat, que assoleixi la satisfacció dels usuaris mantenint, tanmateix,  la 

sostenibilitat de la institució cap a un canvi i transformació econòmica, social, 

ambiental i a l’àmbit de les tecnologies i de la comunicació (TiC).  
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o Així, el Pla Estratègic 2013 – 2017 es compon de 4 eixos estratègics: 

 

 

1. Assistència 
2. Usuaris 
3. Professionals 

4. Sostenibilitat 
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2.1. Del Model estratègic... al Pla Estratègic 2013 – 2017  

 

 

Objectius i activitats

Gestió per processos

Recursos, estructures i materials

Resultats de salut, 

grups d’interès, 

indicadors, 

oportunitats i accions de millora 

Assistència

Professionals

Orientat a l’usuari, pacient, 

client, ciutadà

Cercle de millora (PDCA) / 

Gestió de la Qualitat Total

Pla Estratègic 2013 – 2017 

Orientat a l’usuari

Gestió de Qualitat Total 

Assistencial
Assistència

Professionals

Usuaris 

Sostenibilitat

 
 
 
 

Pla estratègic 2013 – 2017 Assistencial Orientat a  
 

l’Usuari i Basat en la Gestió de Qualitat Total” 
 

2.2. Els 10 Objectius Estratègics del Pla 
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2.2.1. Definició dels objectius estratègiques 
 

Eix ”Assistència” 
 
ASSISTÈNCIA 

1. Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència 
 
 

Eix “Sostenibilitat” 
 
SOSTENIBILITAT 

2. Assegurar la sostenibilitat de l’organització en recursos, equipaments i 
estructures 

PRIVATS 

3. Augmentar el volum i el benefici de l’activitat sanitària privada 
 
REORDENACIÓ COMARCAL I ALIANCES  

4. Assolir la reordenació comarcal, augmentar les aliances existents i el 
treball en xarxa, convertint-nos en un centre d’excel·lència 

 
COMUNICACIÓ 

5. Millorar la comunicació en tots els àmbits de l’organització 
 

SISTEMES D’INFORMACIÓ  

6. Millorar i innovar en els sistemes d'informació sanitaris 
 
 

Eix ”Professionals” 
 
PROFESSIONALS 

7. Disposar dels millors professionals, tècnica, relacional i humanament, 
augmentant la seva coresponsabilització i satisfacció 

 
CONEIXEMENT 

8. Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, incorporant-hi 
l’empresa i la universitat 
 

RESPONSABILITAT SOCIAL  

9. Augmentar la implicació en la societat, sent responsables socialment 
 
 

Eix ”Usuaris” 
 
USUARIS 

10. Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la informació i la 
satisfacció  dels usuaris 

 



 

50 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

 
 

2.2.2. Representació dels Objectius Estratègics 

2.1. Eixos i objectius estratègics: interrelació 

 

REORDENACIÓ COMARCAL i 
ALIANCES

“Assolir la reordenació comarcal, augmentar 
les aliances existents i el treball en xarxa, 

convertint-nos en un centre d'excel·lència”

COMUNICACIÓ
“Millorar la comunicació en tots els àmbits 

de l'organització”

SOSTENIBILITAT
“Assegurar la sostenibilitat de 

l'organització en recursos, equipaments i 

estructures”

PRIVATS
“Augmentar el volum i el benefici de 

l'activitat sanitària privada”

SISTEMES D’INFORMACIÓ
“Millorar i innovar en els sistemes 

d'informació sanitaris”

PROFESSIONALS
“Disposar dels millors professionals, 

tècnica, relacional i humanament, 
augmentant la seva coresponsabilització i 

satisfacció”

CONEIXEMENT
“Avançar en la formació, docència, recerca 

i innovació, incorporant-hi l'empresa i la 
universitat”

RESPONSABILITAT SOCIAL
“Augmentar la implicació en la societat, 

sent responsables socialment”

ASSISTÈNCIA

“Garantir una assistència integral amb 
qualitat i eficiència”

USUARIS

“Millorar la detecció de necessitats, 
l'accessibilitat, la informació i la 

satisfacció  dels usuaris”

Professionals Usuaris

   Sostenibilitat

Assistència

1. Assistència

   2. Sostenibilitat

   3. Privats

   4. Reordenació comarcal i aliances

   5. Comunicació

   6. Sistemes de Informació

7. Professionals

8. Coneixement

9. Responsabilitat 
social

10. Usuaris
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2.2. Eixos, objectius estratègics i Model EFQM: interrelació 

 

o Eixos estratègics, classificació i ubicació dels Objectius estratègics segons el 

“Model EFQM”. 

 

 El Model EFQM inspira el Pla Estratègic i serveix de suport metodològic 
per al seu desenvolupament. 

 

Agents facilitadors Resultats

Aprenentatge, creativitat i innovació

Model EFQM d’Excel·lència i Objectius Estratègics

Eix “Sostenibilitat”

Lideratge

Resultats 
clau

Estratègia

Aliances 

Recursos

Eix “Professionals”

Processos, Productes i 
Serveis

Persones Resultats en 
persones

Eix 
“Usuaris”

Resultats en  clients

Resultats en Societat

Reordenació comarcal

Comunicació

Aliances

Sistemes 
d’Informació

Sostenibilitat

Professionals

Assistència

Coneixement

Usuaris

Privats

Responsabilitat socialEix 
“Assistència”
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2.3. Grups d’interès de l’organització, expectatives i necessitats 

S’hi identifiquen les expectatives i les necessitats dels distints grups d'interès de la 

FPHAG:  

o Usuaris i pacients de la comarca del Vallès Oriental: enquestes 

(CatSalut, i FPHAG); reclamacions, suggerències i agraïments (Atenció a 

l’Usuari), TIC’s (web) 
o Professionals de la FPHAG: enquestes de clima laboral i risc 

psicosocial, grups focals (context ISO i eficiència), comitès de 

seguiment (anuals), sessions, TIC’s (intranet: bústia de suggeriments) 

o Proveïdors de l’organització: enquestes, grups focals, TIC’s (web) 

o Societat: aliances, Consells, TIC’s (web) 

o Institucions asseguradores: CatSalut 

o Institucions estratègiques: Departament de Salut 

2.4. Política de la Qualitat a la FPHAG, i la certificació ISO 

La definició de la política de la qualitat de la FPHAG es referma en el compromís de la 

institució per assolir les acreditacions i certificacions que permetin avançar 

l’organització en la millora contínua. 

 
I. Manual de Qualitat. Certificació ISO. Política de Qualitat. 

 La Direcció general garanteix que la Política de la Qualitat: 

a. S’adequa al propòsit de l’organització a través de la missió, visió,  valors i 
objectius estratègics, inclosos en el Pla Estratègic Institucional 

 

b. Inclou el compromís de complir els requisits legals, reglamentaris i altres 
requisits subscrits, i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de 

gestió de la qualitat, a través d’un model de gestió basat en la millora 

contínua, 

Missió, visió i valors

Objectius estratègics

Pla Estratègic 

Pla de Qualitat i Seguretat

Eixos estratègics

Política de la Qualitat

Activitats

Plans de millora

Resultats: 

indicadors 

d’assoliment

ANUAL

Avaluació
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c. Proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de la 

qualitat,  

 
 

d. Es difon en el si de l’organització i s’entén, a través de les eines de 

comunicació existents, i  

e. Es revisa per a garantir-ne l’adequació contínua (en revisió quinquennal). 
 

2.5. Pla de Salut 2011 – 2015 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 
 

 
El Pla de Salut ha inspirat i ha suggerit idees i directrius 
per a l’actual Pla Estratègic, a través dels 10 àmbits de 
l’eix salut: 
 
 

1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català 
2. Millora de l’eficiència i agilitat de l’Administració 

sanitària 
3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves 

necessitats sanitàries de la població 
4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de 

la sanitat pública 
5. Model de salut pública que reforci la protecció i la 

promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i 
la seguretat alimentària 

6. El paper dels professionals sanitaris en la governança i la gestió del sistema 
7. Implicació i coresponsabilització dels ciutadans en la seva salut 
8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat privada 
9. Recerca i innovació 
10. Marca “Q” de Qualitat de Salut Catalunya, pública i privada, com a referent d’excel·lència. 

 
 

Pla Estratègic 

Pla de Qualitat i Seguretat
Activitats

Plans de millora

Resultats: 

indicadors 

d’assoliment

ANUAL

Avaluació

Objectius generals
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Professionals Usuaris

   Sostenibilitat

Assistència

1. Assistència

   2. Sostenibilitat

   3. Privats

   4. Reordenació comarcal i aliances

   5. Comunicació

   6. Sistemes de Informació

7. Professionals

8. Coneixement

9. Responsabilitat 
social

10. Usuaris

1. Sostenibilitat...

2. Eficiència...

3. Atenció...

4. Gestió...

5. Salut pública...

6. Professionals...

7. Ciutadans...

8. Sanitat 
privada...

9. Recerca i 
Innovació...

10. Marca “Q”...
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2.5.1. Pla de Salut: 3 eixos i 9 línies d’actuació per als Objectius Generals 

 

2.6. Objectius generals del Pla 

Són el resultat del desplegament dels objectius 

estratègics. Aquests objectius generals es distribueixen 

anualment en objectius anuals. Als objectius anuals, 

s’hi afegeixen aquells objectius sorgits dels Comitès de 

Seguiment anuals.  

 

 

o Des de 2008 fins a 2012 es realitzà l’estratègia 
d’implantar objectius anuals a partir dels 

comitès de seguiment, d’acord amb unes línies 

anuals que la direcció marcava, i amb uns 

objectius anomenats “estrella”. 

o A partir d’aquest Pla estratègic, són els objectius 

estratègics quinquennals els què guien 

anualment els objectius harmonitzant-los amb 

els sorgits als comitès de seguiment i els 

objectius “estrella”. 
 

 

 

Eix estratègic “Assistència” 
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Objectiu estratègic 1: ASSISTÈNCIA 
 

1. Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència  
 

L’enfocament de la “assistència integral”, malgrat està majoritàriament agrupat en 
aquest primer objectiu de “ASSISTÈNCIA”, lògicament és transversal a d’altres dels 9 
objectius restants. Aquesta “integralitat i transversalitat” es basa en 3 grans línies: 
 
A. Línies assistencials procedents del Pla de Salut 

a. Millorar l’especialització i la complexitat (veure 1.3.) 
b. Progressar en l’atenció a la cronicitat (veure 1.4) 
c. Desenvolupar l’autogestió (veure 1.5) 
d. Augmentar la continuïtat assistencial amb l’Atenció Primària (veure 1.6) 
e. Assolir plenament els Objectius del Pla de Salut (veure 2.1) 
f. Aprofundir en la comunicació i la transparència (veure 5.1, 5.3) 

 
B. Línies assistencials d’especial interès propis de la FPHAG 

a. Atenció mèdica 
i. Coordinació amb l’atenció Primària pel que fa a l’Hospital de Dia i 

atenció ambulatòria (veure 1.4, 1.6) 
ii. Donar resposta i millorar les  llistes d’espera ambulatòries (veure 

1.9) 
b. Atenció quirúrgica 

i. Avaluar els resultats propis amb el benchmark de l’entorn (veure 1.1) 
ii. Augmentar l’atenció quirúrgica (veure 1.3) 
iii. Donar resposta i millorar les  llistes d’espera quirúrgiques (veure 1.3) 

c. Atenció sociosanitària 
i. Millorar els circuits de derivació a llarga estada i residències (veure 

1.10) 
ii. Potenciar i iniciar els processos de subaguts i postaguts (veure 1.10) 

d. Atenció privada 
i. Consolidar el model d’atenció privada, la seva cartera de serveis i 

la participació dels professionals (veure 3.1, 3.2) 
ii. Assolir l’equitat i equilibri amb l’atenció pública (veure 3.1) 

 
C. Línies de Qualitat i Eficiència 

a. Implantar el nou model d’infermeria (veure 1.1) 
b. Millorar l’atenció urgent (veure 1.7) 
c. Optimitzar el suport administratiu assistencial (veure 1.8) 
d. Optimitzar l’atenció ambulatòria (veure 1.9) 
e. Adequar les inversions en l’equipament tecnoassistencial (veure 2.4) 
f. Millorar la disponibilitat d’estructures i espais (veure 2.5) 

 
Objectius generals: “Assolir una millora en...” 

 
1.1. Resultats assistencials 
1.2. Adequació dels processos 
1.3. Especialització, complexitat i resolució quirúrgiques 
1.4. Alternatives a l’hospitalització 
1.5. Farmacoterapèutica 
1.6. Continuïtat assistencial amb Atenció Primària, Sociosanitària, Social i Salut mental 
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1.7. Atenció urgent 
1.8. Suport administratiu a l’assistència 
1.9. Atenció ambulatòria 
1.10. Atenció sociosanitària i dependència 
1.11. Seguretat dels pacients 
1.12. Gestió per Processos  
1.13. Certificació ISO 
1.14. Acreditació EFQM 
1.15. Gestió i implantació del Pla de Salut 2011 – 2015 (Departament de Salut)  

 
 

Eix estratègic “Sostenibilitat” 
 

Objectiu estratègic 2: SOSTENIBILITAT 

 
2. Assegurar la sostenibilitat de l’organització en recursos, equipaments i 

estructures 
Objectius generals: “Assolir una millora en...” 

2.1. Aconseguir i mantenir l’equilibri financer: millorar el balanç i la tresoreria 
2.2. Reduir la despesa farmacoterapèutica mantenint la qualitat assistencial i l’eficiència 
2.3. Augmentar la productivitat dels equips i de l’organització, ajustant-se a la demanda 

sanitària  
2.4. Equipament tecnoassistencial  
2.5. Adequació, la reforma i la distribució d’estructures i espais 
 
Objectiu estratègic 3: PRIVATS 

 

3. Augmentar el volum i el benefici de l’activitat sanitària privada  
Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

3.1. Qualitat de l'atenció als pacients privats 
3.2. Activitat i la rendibilitat en l'atenció als pacients privats 

 
 

Objectiu estratègic 3: REORDENACIÓ COMARCAL i ALIANCES 
 

4. Assolir la reordenació comarcal, augmentar les aliances existents i el treball en 
xarxa, convertint-nos en un centre d’excel·lència 

 
Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

4.1. Avaluar anualment el Pla Estratègic vigent i els objectius generals anuals sorgits dels 
Comitès de Seguiment i de la Comissió Central de Qualitat (CCQ), alineant la 
missió de la institució amb les activitats realitzades en usuaris i professionals.  

4.2. Contribuir a la reordenació comarcal amb tots els dispositius i equipaments sanitaris 
4.3. Mantenir i augmentar les aliances pròpies del centre 

 
 

Objectiu estratègic 4: COMUNICACIÓ 
 

5. Millorar la comunicació en tots els àmbits de l’organització  
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Objectius generals: “Assolir una millora en...” 

 
5.1. Comunicació externa als usuaris i institucions 
5.2. Imatge corporativa als usuaris i institucions 
5.3. Comunicació interna institucional 
 
 
Objectiu estratègic 6: SISTEMES D’INFORMACIÓ 

 

6. Millorar i innovar en els sistemes d’informació sanitaris  
 

Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

6.1. Sistema d’Informació Assistencial (HIS) 
6.2. Sistema d’Informació No Assistencial (ERP / SAP) 
6.3. SAP 
6.4. Optimitzar la telefonia de la institució 
6.5. Implantar el Quadre de Comandament Integral amb els indicadors clau, quantitatius i 

qualitatius 
6.6. Evolucionar en els sistemes d’informació en l’àmbit dels professionals i dels usuaris 

 
 
 

Eix estratègic “Professionals” 
 
 

Objectiu estratègic 7: PROFESSIONALS 
 

7. Disposar dels millors professionals, tècnica i relacionalment, augmentant la seva 
coresponsabilització i satisfacció 

 
Objectius generals: “Assolir una millora en...” 

 
7.1. Activitat i els resultats dels Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT) 
7.2. Comunicació interna i el treball en equip entre els professionals 
7.3. Iniciar i progressar en l’autogestió dels equips 
7.4. Augmentar la participació i la implicació dels professionals 
7.5. Promoure la millora del clima laboral, la motivació i la satisfacció 
7.6. Competència dels professionals 
7.7. Gestió dels recursos humans  
7.8. Millorar la gestió en la prevenció dels riscos laborals 

 
 

Objectiu estratègic 8: CONEIXEMENT 
 

8. Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, incorporant-hi l’empresa i 
la universitat 

Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

8.1. Promoure el desenvolupament del “Centre del Coneixement”  
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8.2. Implantació i la revisió de les Guies Assistencials amb la  Medicina Basada en 
l’Evidència (MBE) 

8.3. Aprofundir en la implantació de la web 2.0 i desplegament de les “App” 
8.4. Formació continuada 
8.5. Recerca i la innovació 
8.6. Docència 
8.7. Biblioteconomia 
 
 
Objectiu estratègic 9: RESPONSABILITAT SOCIAL 

 

9. Augmentar la implicació en la societat, sent responsables socialment 
 

Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

9.1. Obrir línies i projectes d’acció social per fomentar la implicació dels professionals 
9.2. Potenciar i desenvolupar el voluntariat 
9.3. Contribuir a la millora del medi ambient 

 
 
 
 
 

Eix estratègic “Usuaris” 
 

Objectiu estratègic 10: USUARIS 
 

10. Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la informació i la satisfacció 
dels usuaris  
 

Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

10.1. Satisfacció dels usuaris a hospitalització 
10.2. Satisfacció dels usuaris a urgències 
10.3. Satisfacció dels usuaris a l’atenció ambulatòria 
10.4. Coresponsabilitzar els usuaris amb la seva malaltia 
10.5. Millorar la satisfacció dels usuaris a l’atenció sociosanitària i social 
 
 

2.7. Activitats i indicadors del Pla 

 

 
o Les activitats són els projectes concrets en els què es treballa per assolir els objectius 

generals, mesurats amb els indicadors per avaluar el grau de consecució dels objectius. 
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o Cada objectiu general i 

activitat tenen uns 
responsables, un cronograma i 
uns indicadors recollits en un 
quadre de comandament, 
amb el suport del model 
EFQM de gestió i qualitat. 

 
Les activitats concretes hauran de ser 
dinàmiques i algunes d’elles 
possiblement modificables en funció 
de l’entorn sanitari, les demandes del 
Departament de Salut, del CatSalut i 
l’evolució de l’entorn. Tanmateix, els 
futurs canvis de necessitats i 
expectatives dels pacients i 
professionals generaran lògicament 
nous objectius i activitats, a la vegada 
que caldrà potser eliminar-ne 
d’altres.

Missió, visió i valors

Objectius estratègics

Activitats

Eixos estratègics

Objectius generals
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2.8. Comitès de seguiment, Comissió Central de Qualitat (CCQ) i Objectius Anuals 

 
 

o Anualment, en el context dels 
comitès de seguiment i en 
sessions monogràfiques de la 
direcció, s’avalua el seguiment 
de les activitats dels objectius 
generals, d’acord al 
“Procediment de 
desenvolupament d’objectius 
anuals” publicat. 

o Els objectius anuals, tenen un 
equip i un professional 
responsables, un cronograma i 
un % d’assoliment. Aquests 
objectius anuals, es 
materialitzen en una graella 
d’objectius.  

o Tanmateix, tenint com a guia 
els eixos i objectius estratègics, 
i els objectius anuals, els nous 

objectius sorgits dels comitès de seguiment i de la CCQ, s’incorporen en forma 
d’activitats a l’any en curs.  

 
 

2.9. Graella d’objectius anuals 

 
o A la graella d’objectius anuals s’hi determinen: 

 Els Eixos i Objectius estratègics del Pla Estratègic 
 Els Objectius Generals 
 Els Objectius Anuals constituïts per: 

 Activitats dels Objectius Generals  
 Activitats sorgides als Comitès de Seguiment i a la CCQ 
 Equips i professionals responsables 
 Cronograma 
 % d’assoliment necessari 
 

Activitats
Graella 

d’objectius 

anuals

Responsables

Objectius generals

Distribuïts en 

Objectius anuals
(+ comitès de 

Seguiment)

Direcció per Objectius 

(DPO) anuals 

(professionals)

 
 

Missió, visió i valors

Objectius estratègics

Activitats

Eixos estratègics

Objectius generals

Distribuïts en 

Objectius anuals
(+ comitès de 

Seguiment)
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o La graella es publica durant tot l’any a la Intranet de la FPHAG, poden consultar tots els 
objectius anuals fixats per equips i professionals. 

o Exemple de graella del 2013 publicada anualment a la Intranet. 
 

 

2.10. Implementació dels objectius anuals a cada professional de la FPHAG  

 
o A partir de la graella d’objectius anuals els comandaments corresponents els 

distribueixen entre els professionals de cada equip. 
o Si s’escau per conveni, anualment, part d’aquests objectius assignats que els 

professionals assoleixen, es cobren com a part variable en una paga única. Aquests 
objectius variables s’anomenen “Direcció per Objectius (DPO)”. 

 

Activitats
Graella 

d’objectius 

anuals

Responsables

Objectius generals

Distribuïts en 

Objectius anuals
(+ comitès de 

Seguiment)

Direcció per Objectius 

(DPO) anuals 

(professionals)

 

2.11. Etapa de difusió, seguiment, monitoratge, avaluació i plans de millora 

o Durant tota la vigència del Pla Estratègic, des del principi fins al final del període, es 
procedeix a difondre’l entre els Grups d’Interès de l’Organització, a través de reunions, 
sessions, intranet i internet (web de la FPHAG): 

o Usuaris i pacients 
o Professionals 
o Proveïdors 
o Societat 

o Anualment, en el context dels comitès de seguiment i en sessions monogràfiques de la 
direcció, s’avalua el seguiment de les activitats dels objectius anuals i generals. 

o Finalment, l’avaluació dels resultats permeten desenvolupar uns plans de millora per 
redissenyar els objectius del Pla global i dels objectius per al proper any; tot seguint el 
cicle de millora contínua (Cicle de Deming). 
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o Tanmateix, s’incorpora un informe a la memòria anual institucional on es destaca el 
procés de seguiment i millora del Pla estratègic amb els indicadors d’assoliment. 

4. Estratègia d’implantació d’objectius anuals i indicadors 

 
El cronograma per implantar els objectius anuals, s’aplicarà amb les següents dates: 
 

 1ª quinzena de desembre:  
o Anunci als comandaments (Caps de Servei i Caps d’Àrea) dels propers Comitès 

de Seguiment. 
 2ª quinzena de desembre (reunió de 4 hores de l’equip directiu ampliat):  

o Reunió amb l’equip directiu ampliat per a fer el COMITÈ DE SEGUIMENT 
DIRECTIU, i plantejar les LÍNIES ESTRATÈGIQUES o OBJECTIUS ESTRELLA per a 
l’any 2014, d’acord amb el Pla Estratègic. 

 NO ens hem de PREOCUPAR per fer nous objectius estratègics (ja els 
tenim), sinó ens hem d’OCUPAR de quines línies hem de treballar al 
2014. 

o Enviament als comandaments dels objectius o línies estrella per al 2014 
o Enviament als comandaments de la documentació (Power-point “plantilla” i 

excel amb els objectius) 
o Enviament del calendari als comandaments dels dies dels Comitès 

 1ª setmana de gener en endavant 
o Començar a preparar, per part dels comandaments, els propers comitès de 

seguiment 
 Cal dir-los quines fonts han de consultar, i proporcionar-los-les. 

 Última setmana de gener i primera setmana de febrer (repartit en 4 dies) 
o Realització de la COMISSIÓ CENTRAL DE QUALITAT per part dels coordinadors 

de les comissions, comitès i grups de treball:  sessió de 7 hores repartida entre 
matí (5 h.) i tarda (2 h). 

o Realització del COMITÈ DE SEGUIMENT MÈDIC (1) per part dels comandaments 
corresponents: sessió de 5 h., al matí de 9 a 14 h. 

o Realització del COMITÈ DE SEGUIMENT MÈDIC (2) I QUIRÚRGIC per part dels 
comandaments corresponents: sessió de 5 h., al matí de 9 a 14 h. 

o Realització del COMITÈ DE SEGUIMENT DE SERVEIS CENTRALS per part dels 
comandaments corresponents: sessió de 5 h., al matí de 9 a 14 h. 

 Entra la 2ª i la 4ª setmana de febrer: Acabament i consens dels objectius anuals per a 
l’any en curs amb els comandaments assistencials i les Direccions Assistencials: 

1. Amb els objectius anuals proposats pel Pla Estratègic vigent 
2. Amb els nous objectius proposats per tots els equips 
3. Amb els objectius no assolits dels anys anteriors  

 1ª quinzena de març: Difusió dels Objectius anuals i retroalimentació per part de la 
direcció general.  

 15 de març: inici dels OBJECTIUS ANUALS.  

 1 de juliol – 1 de setembre: seguiment semestral dels OBJECTIUS ANUALS.  

 
 
 

II. Objectius anuals 2013 – 2017: estratègia per al seu desenvolupament 
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Missió, valors i visió

Objectius Estratègics 

Institucionals

Objectius 

Generals anuals

Objectius a les 

Direccions

Objectius als 

Serveis

Objectius als 

Professionals

Pla Estratègic quinquennnal

Pla de Qualitat I Seguretat

Activitats

Programa d’Objectius 

     (Direcció pr Objectius - DPO’s - )

Programa d’Objectius 

      (altres objectius no DPO’s)

Model d
e 

Gestió
 i 

Qualita
t 

(E
FQM)

Programa d’Objectius de les 

Direccions

Programa d’Objectius dels 

Serveis

Plans de millora

Resultats: 

indicadors 

d’assoliment

Cronograma

Programa d’Objectius anual

Avaluació

Suport 

informàtic 

(QCI)

Estratègia d’implantació dels objectius de la 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG)        
Versió 1 - 2009

 

Sistema de Gestió de 

la Qualitat 

     (serveis clau de suport)
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5. Àmbits de responsabilitat del Pla Estratègic 

 
 Direcció General: responsable en la fixació dels objectius, aplicació i revisió del Pla a la 

Fundació.  

 Equip Directiu: responsables de garantir i executar l’aplicació del Pla en cadascuna de 
les seves àrees, conjuntament amb els responsables dels diferents serveis i unitats al 
seu càrrec. 

 Direcció de Qualitat i Planificació: per delegació del director general, s’encarrega de 
coordinar el desenvolupament del Pla. 

 Comandaments: garantir l’aplicació del Pla i dur a terme les accions estratègiques en 
l’àmbit de les seves competències, com el seguiment del programa de control intern 
dels objectius específics i a assegurar el procés d’autoavaluació.  

 Serveis, Unitats, Àrees: disposar d’uns objectius específics que s’entronquin en els 
objectius generals.  

 Grups i Equips Assessors de Treball: ajudar directament a la institució i indirectament 
als usuaris i pacients, per col·laborar en la millora de la tasca organitzativa, assistencial 
i de qualitat a cada àmbit concret de responsabilitat que el Pla proposa. 

 Els professionals del centre: implanten i revisen el Pla, i proposen noves accions de 
millora 

 

6. Revisió del Pla 

 
 La vigència del Pla ha d’abastar un període no superior a 5  anys, moment en què 

caldrà revisar-lo, avaluar-lo, renovar-lo i redissenyar-lo.   

 

7. Documents estratègics generats pel Pla 

 
El Pla Estratègic és la l’origen de diferents documents estratègics (veure annex 3).  
 

 Pla Estratègic 2013 – 2017  
 

Documents estratègics generats a partir del Pla Estratègic: 
 
1. Funcions dels comandaments i organigrama a la FPHAG. Normativa. 
2. Objectius anuals 2013 – 2017: estratègia per al seu desenvolupament 
3. Pla de Qualitat 2013 – 2017  
4. Gestió per Processos 
5. Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT): Programa Estratègic Funcional  
6. Procés de Seguretat Institucional 2013 – 2017  
7. Manual de Qualitat ISO i Política de Qualitat 
8. Indicadors de la “Central de Resultats” 
9. Procés de Gestió del Coneixement 
10. Procés d’Atenció a l’Usuari 
11. Memòria anual: assistencial, per objectius i científica 
12. Pla de Salut 2011 – 2015 del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya 
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Annex 1. Funcions dels comandaments i organigrama a la FPHAG  

 
Tota l’organització i l’assoliment del Pla Estratègic requereix d’una estructura sobre la qual 
sostenir-se. Aquesta estructura, formada per l’entramat de càrrecs amb responsabilitat 
orgànica, està definida i hi té accés tots els membres de l’organització i de la societat, en 
l’organigrama de la institució. 
 

 

 
 

 
 

 
Les Funcions dels comandaments a la FPHAG es descriuen a la Normativa corresponent. 
 

III. Normativa. Funcions dels comandaments i organigrama a la FPHAG 

 

Serveis 

Assistencials

DIRECCIÓ GENERAL

Director / a general

Fundació Privada Hospital – Asil de Granollers 

Matriu de l’ORGANIGRAMA 

relacional i funcional general. 

Versió 7. Juliol de 2013  

GABINET DE 

COMUNICACIÓ 

Cap

 SERVEI 

RELIGIÓS 

Cap

Patronat 

DIRECCIÓ ECONÒMICA 

I SERVEIS

Director / a

DIRECCIÓ DE PERSONES

Director / a

Àrea de 

Serveis 

Àrea de 

Preven-

ció de 

Riscos 

Laborals

Serveis 

generals: 

cuina, 

neteja-

higiene, 

bugaderia, 

residus, 

“vending”, 

cafeteria i 

jardineria. 

Infraestruc-

tures, 

Manteniment 

i Seguretat

Àrea 

prevenció 

de riscos 

laborals i 

medi 

ambient

DIRECCIÓ 

D’ORGANITZACIÓ 

I  SISTEMES 

D’INFORMACIÓ

Director / a

Àrees

Gestió i integració 

d'aplicacions

Infraestructura, 

comunicacions i 

suport 

Organització

ÀreesÀrees i Unitats

Estudiant

Residents

Auxiliar 

d’infermeria

Llevadores 

internes residents

Estudiant

Cap de 

Secció

Diplomada Universitària 

d’Infermeria (DUI) central

Coordinador/a

Administratiu / 

va

Adjunt /a a la 

Direcció de 

Qualitat i 

Planificació

Serveis, unitats i àrees

Pediatria

Sala de Parts
Atenció Ambulatòria

Cirurgia General i 

Especialitats

Medicina Interna i 

Especialitats

Cirurgia Ortopèdica i 

Traumatològica

Medicina Intensiva 

Obstetrícia i Ginecologia

Psiquiatria 
 BENITO MENNI

Urgències

Geriatria

Anestesiologia i 

Reanimació Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Laboratori

Farmàcia

Treball Social

Bloc Quirúrgic

Oftalmologia

Àrea 

Econòmica

Control de 

gestió

Comptabilitat 

i facturació

ADJUNTA A LA DIRECCIÓ GENERAL

Adjunt /a la Direcció general

Cap de Servei
Cap d’Àrea /

Supervisor / a

Adjunt / a    

a la Direcció 

d’infermeria 

Sotsdirector / a 

mèdic / a i de 

serveis generals

SOTSDIRECCIÓ 

ECONÒMICA

Sotsdirector/a 

econòmic /a

DIRECCIÓ D’INFERMERIA

 Director / a

DIRECCIÓ MÈDICA

Director / a

DIRECCIÓ DE GESTIÓ 

DE CLIENTS I ATENCIÓ 

A L’USUARI

Director / a 

METGE / SSA i altres 

llicenciats assistencials

DIPLOMADA UNIVERSITÀRIA 

D’INFERMERIA

Caps

Compres i 

logística

Caps

Sotsdirector / a 

de Persones

Àrea de 

Gestió i 

Relacions 

Laborals

Àrea de 

Pressu-

post i 

Plantilla 

Àrea de 

Gestions

Cap de 

Formació

Adminis-

tratius/ves

Adminis-

tratius/ves

Residència 

Social Adolfo 

Montañá

Altres 

projectes de 

gent gran

Administratius 

/ ves

Patrimoni

Àrees i Unitats

Àrea de 

Control de la 

Infecció 

Nosocomial

Àrea de 

Planificació 

sanitària

Àrea de Gestió 

de Qualitat 

Total

Àrea de Grups 

i Equips 

Assessors de 

Treball
Àrea de 

Biblioteca

Supervisors / 

es

Administratius 

/ ves

Cap d’Unitat

Diplomats 

Universitaris Tècnics
Tècnics

Caps

Administratiu/ 

va

Oficial / 

Administratiu/

ves / Auxiliars 

Cap de 

Prevenció 

de Riscos 

Laborals

DUI 

Infermer / a 

de Qualitat

Coordinadors / 

es

Sistema d’emergències 

Mèdiques (SEM)

Hospital de Dia: 

oncohematològic, i 

médico-quirúrgic 

Medicina Física i 
Rehabilitació

Voluntariat

DUI’s i Metge

Control de la 

infecció 

nosocomial

Cap de 

Gestió

Tècnics / 

metges / 

infermeres

Àrea de 

Forma-

ció

Àrea de 

Forma-

ció

Adminis-

tratius/ves

Atenció a l’Usuari 

de Sistemes 

d’Informació

Tècnics

Cap 

d’Estudis

Cap

Administratiu/ 

va

Gestió del coneixement

Unitat de Recerca i 

Innovació

Àrea de Docència 

Pregrau

Àrea de Docència 

Postgrau

Cap de 

Recerca i 

Innovació

Cap

Àrea de Documentació Clínica

Unitat de gestió de la 

informació clínica
Unitat d’arxiu

Àrea de Gestió de Clients

Àrea d’Atenció 

a l’Usuari

Àrea 

d’Informa-

ció i 

Acollida

Director/a 

tècnica

Diplomada 

Universitària 

d’Infermeria 

(DUI) central

Administratiu/ 

va

ADJUNTA A LA 

DIRECCIÓ 

GENERAL

Adjunt / a

ATENCIÓ A LA 

GENT GRAN I A 

LA 

DEPENDÈNCIA

Sotsdirector / a 

quirúrgic / a

Unitat d’Atenció a 

l’Usuari

Unitat d’informació

Unitat de lliurament 

d’informació

Àrea de Gestió de clients de Mútues i 

Particulars

Unitat de 

gestió de 

clients 

ambulatòria

Unitat de 

gestió de 

clients 

d’urgències

Unitat de 

gestió de 

clients 

d’hospitalit-

zació

Cap d’Àrea

Hospital de Dia 

Sant Jordi

DIRECCIÓ DE 

QUALITAT I 

PLANIFICACIÓ

Director / a

Observatori de Salut 

CARLES VALLBONA 

(OSVA)

Cap de 

Nòmines

Àrea de 

Retribució 

i Compen-

sació

Àrea de 

Retribució i 

Compen-

sació

Àrea de 

Planifica-

ció i 

Desenvo-

lupament 

de 

Persones

Àrea de 

Selecció

Àrea de 

Planificació 

i Avaluació

Tècnics

Adminis-

tratius/ves
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D. Objectius, indicadors, 
responsables i cronograma del 

Pla Estratègic 2013 – 2017 
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Sota aquest paràgraf del Pla estratègic, s’hi descriu la proposta 
d’assoliment anual i quinquennal amb els següents paràmetres: 
 

 Objectius estratègics  

 Objectius generals (plans d’acció corresponents) 
 Càrrecs dels professionals responsables 

 Recursos necessaris  

 Terminis d’execució (cronograma) 
o 2013  
o 2014  
o 2015  
o 2016  
o 2017 

 
Pel que fa als recursos i materials necessaris, tot el finançament de la 
institució està destinada als objectius estratègics del Pla per assolir la 
missió del centre. 
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Eixos estratègics   
                       Objectius estratègics   
                                                        Objectius generals 

Responsables % a assolir anualment 

Eix estratègic “Assistència” Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

Objectiu estratègic 1: ASSISTÈNCIA 
 

1. Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència  DM / DI > 40% > 65% > 80% 
Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

1.1. Resultats assistencials 

DM / DI 

> 80% 
1.2. Adequació dels processos 

> 40% > 65% > 80% 

1.3. Complexitat i resolució quirúrgiques 
1.4. Alternatives a l’hospitalització 
1.5. Farmacoterapèutica 

1.6. Continuïtat assistencial amb Atenció Primària 
1.7. Atenció urgent 
1.8. Suport administratiu a l’assistència DGCAU 
1.9. Atenció ambulatòria DM / DI 
1.10. Atenció a la dependència ADJDG 
1.11. Qualitat i Seguretat dels pacients 

DQP 
1.12. Gestió per Processos  

1.13. Certificació ISO 
 100%  100% 

1.14. Acreditació EFQM Hospitals Departament de Salut 
1.15. Gestió i implantació del Pla de Salut 2011 – 2015 

(Departament de Salut)  DM / DI > 40% > 65% > 80% 
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Eix estratègic “Sostenibilitat” Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

Objectiu estratègic 2: SOSTENIBILITAT 
 

2. Assegurar la sostenibilitat de l’organització en recursos, 
equipaments i estructures DES > 5% > 20% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

2.1. Aconseguir i mantenir l’equilibri financer: millorar el 
balanç i la tresoreria 

DES > 5% > 10% > 15% 

2.2. Reduir la despesa farmacoterapèutica mantenint la 
qualitat assistencial i l’eficiència 

DM > 5% 

2.3. Augmentar la productivitat dels equips i de 
l’organització, ajustant-se a la demanda sanitària 

DM / DI > 15% > 30% > 35% 

2.4. Equipament tecnoassistencial  

DES > 5% 2.5. Adequació, la reforma i la distribució d’estructures i 
espais 

  
Objectiu estratègic 3: PRIVATS  

3. Augmentar el volum i el benefici de l’activitat sanitària 
privada  DGCAU > 10% > 20% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

3.1. Qualitat de l’atenció als pacients privats 

DGCAU 
> 5% > 10% > 20% 

3.2. Activitat i la rendibilitat en l’atenció als pacients privats > 0,5% > 1% > 2% 
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Objectiu estratègic 3: REORDENACIÓ COMARCAL i ALIANCES 
Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

4. Assolir la reordenació comarcal, augmentar les aliances 
existents i el treball en xarxa, convertint-nos en un centre 
d’excel·lència 
 

DG > 90% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...” 
 

4.1. Avaluar anualment el Pla Estratègic vigent i els 
objectius generals anuals sorgits dels Comitès de 
Seguiment i de la Comissió Central de Qualitat (CCQ), 
alineant la missió de la institució amb les activitats 
realitzades en usuaris i professionals.  

DG 100% 

4.2. Contribuir a la reordenació comarcal amb tots els 
dispositius i equipaments sanitaris DG > 80% 

4.3. Mantenir i augmentar les aliances pròpies del centre 
DG (ADJDG) > 10% 

  
Objectiu estratègic 4: COMUNICACIÓ  

5. Millorar la comunicació en tots els àmbits de l’organització 
DG (COM) > 80% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

5.1. Comunicació externa als usuaris i institucions 

DG (COM) > 80% 5.2. Imatge corporativa als usuaris i institucions 

5.3. Comunicació interna institucional 

  



 

72 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

Objectiu estratègic 6: SISTEMES D’INFORMACIÓ Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

6. Millorar i innovar en els sistemes d'informació sanitaris  DOSI > 50% > 90% 
Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

6.1. Sistemes d’Informació Hospitalaris (HIS) de la institució 
DOSI 

> 50% > 90% 

6.2. SAVAC 
6.3. SAP DOSI 
6.4. Optimitzar la telefonia de la institució 

DOSI 
6.5. Implantar el Quadre de Comandament Integral amb els 

indicadors clau, quantitatius i qualitatius 
6.6. Evolucionar en els sistemes d'informació en l'àmbit dels 

professionals i dels usuaris 

Eix estratègic “Professionals”  
Objectiu estratègic 7: PROFESSIONALS       

7. Disposar dels millors professionals, tècnica i relacionalment, 
augmentant la seva coresponsabilització i satisfacció DP > 50% > 80% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

7.1. Activitat i els resultats dels Grups i Equips (GEAT) DQP 

> 50% > 80% 

7.2. Comunicació interna i el treball en equip entre els 
professionals DP 

7.3. Iniciar i progressar en l’autogestió dels equips 

7.4. Augmentar la participació i la implicació dels 
professionals 

DM / DI 

7.5. Promoure la millora del clima laboral, la motivació i la 
satisfacció 

DM / DI 

7.6. Competència dels professionals 

DP 7.7. Gestió dels recursos humans  

7.8. Millorar la gestió en la prevenció dels riscos laborals 
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Objectiu estratègic 8: CONEIXEMENT 
Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

8. Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, 
incorporant-hi l’empresa i la universitat DG (ADJDG) > 50% > 80% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

8.1. Promoure el desenvolupament del “Centre del 
Coneixement”  

ADJDG > 25% > 50% 

8.2. Implantació i la revisió de les Guies Assistencials amb la  
Medicina Basada en l’Evidència (MBE) 

DQP 
> 50% > 80% 

8.3. Aprofundir en la implantació de la web 2.0 DOSI 

8.4. Formació continuada DP / DM / DI 
> 25% > 50% 

8.5. Recerca i la innovació 
ADJDG / DM / DI 

8.6. Docència > 50% > 80% 
8.7. Biblioteconomia DQP > 25% > 50% 

  
Objectiu estratègic 9: RESPONSABILITAT SOCIAL 

 

9. Augmentar la implicació en la societat, sent responsables 
socialment DQP > 30% > 50% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

9.1. Obrir línies i projectes d’acció social per fomentar la 
implicació dels professionals 

DG 

> 5% > 10% 

9.2. Potenciar i desenvolupar plenament el voluntariat > 50% > 80% 

9.3. Contribuir a la millora del medi ambient > 10% > 30% 
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Objectiu estratègic 10: USUARIS 

Responsables 2013 2014 2015 2016 2017 

10. Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la 
informació i la satisfacció dels usuaris  

DGCAU > 30% > 50% > 70% > 80% > 85% 

Objectius generals: “Assolir una millora en...”  

10.1. Satisfacció dels usuaris a hospitalització (promig) 

DGCAU > 8 10.2. Satisfacció dels usuaris a urgències 

10.3. Satisfacció dels usuaris a l’atenció ambulatòria 

10.4. Coresponsabilitzar els usuaris amb la seva malaltia DGCAU > 25% > 50% 

10.5. Satisfacció dels usuaris a l’atenció sociosanitària DGCAU > 8 

 
ADJDG: Adjudantia la Direcció general. COM: Comunicació. DES: Direcció Econòmica i Serveis. DG: Direcció general. DGCAU: Direcció de Gestió de Clients i Atenció a 
l’Usuari. DI: Direcció d’Infermeria. DM: Direcció mèdica. DOSI: Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació. DP: Direcció de Persones. DQP: Direcció de Qualitat i 
Planificació. FORM: Formació. MANT: Manteniment. SG: Serveis Generals. SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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E. Pla de Qualitat (i Seguretat) 

2013 – 2017 
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1. El Pla Estratègic com a sistema de Gestió de la Qualitat Total (GQT) 

 
 Al Pla de Salut 2011 – 2015 del Departament de Salut, concretament al projecte 1.3., 

es descriu “Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica. 
 La Qualitat i, com a dimensió de la Qualitat, la Seguretat clínica al centre, adquireix 

una importància estratègica i s’inclou dintre del Pla Estratègic.  
 El nostre sistema de gestió implica un compromís amb la Millora Contínua de la 

Qualitat, amb la Gestió de la Qualitat Total i, dintre d’ella, la Seguretat 
d’Usuaris/Pacients i Professionals.  

 

2. Definicions: qualitat i seguretat 

 
 Qualitat, com fer bé, òptima, correcta i adequadament una activitat determinada per 

assolir la satisfacció del pacient / usuari, amb eficiència;  o bé, el nivell d’excel·lència en 
què es realitza una activitat determinada. 

 
 Qualitat assistencial, com la pràctica assistencial i 

gestió clínica, eficients i segures, que obté uns 
resultats òptims de salut amb la satisfacció de 
l’usuari.  

 
 
 
 

 Dimensions de la Qualitat: 
 

o Efectivitat 
o Eficiència 
o Adequació 

o Seguretat 
clínica 

o Continuïtat 
assistencial 

o Acceptabilitat 
o Satisfacció 

o Accessibilitat 
o Qualitat científico-tècnica clínica 

 
La Seguretat clínica és una dimensió de la Qualitat 

 
 
 Gestió: conjunt d’operacions, tasques o estratègies que es realitzen per obtenir uns 

resultats satisfactoris. 
 
 Gestió assistencial: conjunt de decisions diagnòstiques, 

terapèutiques, de cures i organitzatives realitzades pels 
professionals, basades en l’evidència científica actual i la 

Qualitat 

científico-

tècnica 

clínica

Efectivitat
Eficiència

Acceptabilitat

Satisfacció

Adequació

  Seguretat 

clínica

Continuïtat 

assistencial

Accessi-

bilitat
Qualitat 

assistencial

Qualitat

Qualitat 

Assistencial

Gestió 

Gestió 

Assistencial
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utilització adequada dels recursos (eficiència), per assolir els objectius i resultats de salut 
(indicadors) amb un nivell correcte i adequat de la pràctica clínica 

 
 Gestió de Qualitat Total: atendre de forma excel·lent (qualitat assistencial) i decidir amb 

eficiència (gestió clínica), a tots els grups d’interès (usuari, professional, institució i 
societat...) (total); en definitiva, exercir una medicina eficient i excel·lent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Orientació al Client: l’orientació al client (extern i intern), com a base de l’activitat, amb 

la seva extensió a totes les àrees de la institució i la potenciació de la descentralització 
de les responsabilitats entre els diferents serveis, àrees i unitats de la Fundació, són 
fonamentals en la nostra manera de treballar. 

 
 Gestió assistencial i qualitat assistencial: indissociables. La qualitat està inclosa dintre 

de cada activitat i gestió de qualsevol professional de la FPHAG pel que ja no parlem de 
Plans de Qualitat com a projectes o programes separats, sinó de Gestió de la Qualitat 
Total en tots els objectius de la Fundació.  En aquest sentit, el Pla de Qualitat i Seguretat 
s’inclou doncs dintre de la Gestió de la Qualitat total, i com un apartat fonamental 
d’aquest Pla Estratègic.  

 
o La Qualitat Assistencial vol impregnar la gestió, l’organització i, per tant, 

aquest Pla Estratègic s’entronca al voltant de la missió, de la visió, els valors i 
els objectius estratègics de la institució.  
 

o Gestionar i treballar amb qualitat, són dos conceptes indissociables. 
 
 
 Seguretat clínica: és una dimensió de la Qualitat i es defineix com la “assolir una 

reducció del risc de dany innecessari associat a l’atenció sanitària fins a un mínim 
acceptable”. 

 
 
 Model EFQM, Gestió de Qualitat Total, i Acreditació dels estàndards hospitalaris: la 

FPHAG es guia amb el Model EFQM i la “Acreditació dels Estàndards Hospitalaris” del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per orientar metodològicament la 
Gestió de la Qualitat Total del Pla Estratègic. 

Qualitat Gestió 

Qualitat 

Assistencial

Gestió 

Assistencial

Gestió de 

Qualitat 

Total

Gestió i Qualitat
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Qualitat Gestió 

Qualitat 

Assistencial

Gestió 

Assistencial

Gestió de 

Qualitat 

Total

Gestió i Qualitat

 

 

Pla Estratègic 

FPHAG

Acreditació 

hospitalària
 

 

3. Objectiu del Pla de “Qualitat i Seguretat”  

 
Planificar l’execució d’un conjunt d’actuacions, de forma estructurada i progressiva, per a la 
millora de la Qualitat i la Seguretat a la FPHAG. 
 

4. El Pla de “Qualitat i Seguretat” al “Pla Estratègic”  

 
 
Al Pla Estratègic s’hi desenvolupa un Pla de Qualitat i Seguretat del pacient, coherent amb la 
missió de la institució. 
 

 
Aquest Pla de Qualitat i Seguretat, està constituït per: 

 

Missió, visió i valors

Objectius estratègics

Pla Estratègic 

Pla de Qualitat i Seguretat

Eixos estratègics

Política de la Qualitat
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 El Pla de Qualitat, pròpiament 
 

o I el Pla de Seguretat, que està inclòs dintre del Pla de Qualitat 
 

4.1. “El Pla de Qualitat” 
 
La “Gestió de la Qualitat Total” és el model on s’inspira el Pla Estratègic i tota la institució.  
 

Gestió de 

Qualitat 

Total

 

 

Pla Estratègic 

FPHAG

Acreditació 

hospitalària

Pla de QUALITAT i 

SEGURETAT de la FPHAG

 
 
Quan es parla del “Pla de Qualitat” al Pla Estratègic, es refereix a aquella part referent a la 
metodologia, eines i objectius que donen suport a l’assistència per fer-la més correcta, 
eficient, satisfactòria, segura i sostenible. 
 
Tots els objectius , activitats i indicadors del Pla de Qualitat, estan inclosos en el conjunt del 
Pla Estratègic i més concretament, prenen una gran rellevància en els següents Objectius 
Estratègics: 
 

 Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència 
... 

 Disposar dels millors professionals, tècnica i relacionalment, augmentant la 
seva coresponsabilització i satisfacció  
... 

 Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, incorporant-hi 
l’empresa i la universitat 
... 

 Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la informació i la 
satisfacció  dels usuaris 
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4.1.1. Eines, fonts i contingut del Pla de Qualitat  

 
o Objectius institucionals 

 Desenvolupament dels objectius, tant del propi Pla Estratègic, com dels 
anuals de la institució.  

II. Objectius anuals 2013 – 2017: estratègia per al seu desenvolupament 

 
o Model EFQM  

 El Model de Gestió adoptat per la FPHAG es basa en l’EFQM que 
orienta i inspira, també, el model d’acreditació sanitària català. 
 

 
o Gestió per Processos 

 Desenvolupar-la a tots els àmbits 
IV. Gestió per Processos 

 
o Acreditacions  

 Estàndards del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord al Model EFQM  

 Acreditació dels Estàndards Hospitalaris 
 

o Els estàndards de l’Acreditació estan relacionats 
plenament amb el Pla Estratègic a través dels 
anomenats “plans” (a l’Acreditació). A la Taula 1 s’hi 
descriuen.

Lideratge Processos
Resultats 

Clau

Professionals

Estratègia

Aliances i 
Recursos

Resultats en els 
professionals

Resultats en els 
usuaris/pacients

Resultats en la 
Societat

Agents facilitadors Resultats

Aprenentatge, Creativitat i Innovació

Model EFQM d’Excel·lència 
(acreditació)

  

 

Model 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DQP. Desembre 2013
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Taula 1. “Plans” de l’Acreditació dels Estàndards Hospitalaris: interrelació amb 

el Pla Estratègic 

“Plans”, pròpiament, associats a l’Acreditació  Responsables Altres 

Pla Estratègic DG DG 

Pla de Qualitat (i Seguretat) DQP  

“Programes Estratègics Funcionals” (així anomenats 
a la FPHAG) associats a l’Acreditació  
(anomenats a l’Acreditació com a “plans”) 

Responsables Altres 

Comunicació 

DG 

COM 

Senyalització COM 

Aliances ADJDG 

Assistencial DM / DI DQP 

Qualitat i Seguretat DQP DM / DI 

Recursos Humans 

DP 

DP 

Formació FORM 

Emergències Internes, Externes i Catàstrofes 

SPRL 

Mediambiental 

Gestió de la Informació 

DOSI DES 

Pla de Sistemes 

Gestió Econòmica 

DES 
 

DES 

Infraestructures i Manteniment Preventiu i Correctiu MANT 

Serveis Generals SG 

 
ADJDG: Ajudantia la Direcció general. COM: Comunicació. DES: Direcció Econòmica i Serveis. DG: Direcció general. DGCAU: 
Direcció de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari. DI: Direcció d’Infermeria. DM: Direcció mèdica. DOSI: Direcció d’Organitz ació i 
Sistemes d’Informació. DP: Direcció de Persones. DQP: Direcc ió de Qualitat i Planificació. FORM: Formació. MANT: 

Manteniment. SG: Serveis Generals. SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 “Pla” .vs. “Programa Estratègic Funcional” = tipus de documents que descriuen 
“processos” 

 

o “Pla”, document on es descriu un procés determinat, habitualment 
macroprocessos, on s’hi descriuen objectius i activitats que es desenvolupa 
per primera vegada, o bé planteja uns objectius nous, per a un període 
concret de temps.  

 Exemple. “Pla estratègic”: projecte amb nous objectius per a un 
període concret. 

 
o “Programa Estratègic Funcional” (PEF), document on es descriu un procés 

(en què al primer cop ja se li va descriure un “Pla”) i que es repeteix 
mantenint generalment objectius semblants durant el període concret de 
temps de la seva vigència. 

 Exemple. PEF de l’atenció pediàtrica (procés d’atenció a pediatria).  
 
 

 Acreditació de dispositius assistencials (exemple: hospitals de dia, subaguts, extracció 
d’òrgans, cordó umbilical...) 

 
o Certificacions ISO 

 
 Implantar i fer el seguiment de les certificacions existents 

 
 

o Quadre de Comandament Integral (QCI) d’Indicadors de Qualitat 
 

 Es descriuen a les memòries anuals de la: 
 Direcció de Qualitat i Planificació 

 Comissió Central de Qualitat 
 Al QCI de qualitat 
 Al QCI general  

 
 

o Indicadors de Qualitat als resultats de la “Central de Resultats” del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 

 S’hi descriuen indicadors quantitatius i qualitatius assistencials.   
 

V. Indicadors de la “Central de Resultats” 

 
o Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT) 

 
 Cadascuna de les comissions, comitès, grups i equips de millora tenen 

definits uns Programes Estratègics Funcionals i uns indicadors, dels 
quals se’n fa un seguiment exhaustiu. 

 
VI. GEAT 
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o “Gestió del Coneixement” en Qualitat 
 Formació dels equips que es dediquen a la metodologia de la Qualitat  
 Docència als professionals 
 Recerca 

 
VII. Gestió del Coneixement 

 



 

84 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

o Satisfacció dels clients (tant externs = usuaris/pacients; com 
interns=professionals) 

 Reclamacions 
 Suggerències 
 Agraïments 
 Enquestes de satisfacció 

 
VIII. Procés d’Atenció a l’Usuari 

 
o Sostenibilitat i Qualitat 

 Harmonitzar la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat 
 
 

o Seguretat institucional 
 Com a dimensió de la Qualitat, és un procés inclòs dintre del Pla de 

Qualitat  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.2. “El Pla de Seguretat” = “Procés de seguretat institucional” 

 
IX. Procés de Seguretat Institucional 

 
 Quan es parla del Pla de Seguretat al Pla Estratègic, es refereix a 

aquella dimensió de la Qualitat que dóna suport a l’assistència per a 
poder-la fer més segura, tant per als usuaris/pacients, com per als 
professionals.  
 
 

 A la FPHAG, la seguretat es tracta com un “procés estratègic” de la 
institució, i està contingut al document corresponent “Procés de 
Seguretat institucional”.  
 
 

 La Seguretat institucional es compon de: 
 

o Seguretat clínica (o assistencial), per a usuaris / pacients 
o Seguretat de Persones (Professionals), Estructures i Dades 



 

85 

Pla Estratègic 2013 – 2017. Edició 1a. 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

Procés de Seguretat de Persones, Estructures i Dades

Procés de Seguretat Assistencial: pacients

Seguretat de Dades Seguretat i salut de 

professionals

Seguretat general de pacients
Indicadors de seguretat d’hospitalització

Seguretat quirúrgica
Indicadors quirúrgics

Seguretat per al control de la infecció nosocomial
Indicadors d’infecció nosocomial

Seguretat Patrimonial i de Persones

Gestió del 

medi 

ambient

Gestió de 

residus

Prevenció 

de riscos 

laborals
Gestió de dades dels 

treballadors (laborals i 

sanitàries) (fitxers)

Gestió del 

fitxer índex 

dels 

pacients

Gestió de la seguretat 

general de dades

Seguretat en els GEAT’s
Indicadors de les comissions, comitès i grups de treball

Seguretat de la cadena del medicament
Indicadors de seguretat farmacològica

Efectes adversos i incidents assistencials
Indicadors de Notificació d’Efectes Adversos

 
 
 

 El Pla de Seguretat inclou: 
 

 Missió del procés 

 Equips que desenvolupen el procés: el comitè de seguretat 

 Objectius estratègics 

 Objectius generals i activitats 

 Organigrama funcional i relacional 

 Responsables i descripció del procés 

 Mapa de processos institucional i Comitè de seguretat 

 Tipus de processos o subprocessos de la seguretat institucional  

 Comissions i comitès de Seguretat 

 Procediments associats als processos 

 Desenvolupament de les Guies Assistencials de cada procés 
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5. Àmbits de responsabilitat i recursos del Pla de Qualitat (i Seguretat) (QiS) 

 Direcció General 
o És la màxima autoritat de la Institució i, com a tal, màxim responsable en la 

fixació dels objectius, aplicació i revisió del Pla de QiS.  
 

 Equip Directiu 
o Els diferents directius, en cadascuna de les seves àrees, seran els màxims 

responsables de garantir i executar l’aplicació del Pla de QiS, fixant els 
objectius específics per a cada direcció, conjuntament amb els responsables 
dels diferents serveis i unitats al seu càrrec. 

 
 Els comandaments  

o La responsabilitat dels comandaments s’estén a garantir l’aplicació del Pla de 
QiS i dur a terme les accions estratègiques en l’àmbit de les seves 
competències.  

 

 Els “Òrgans de Qualitat i Seguretat” pròpiament 
o Direcció de Qualitat i Planificació 

 Per delegació del director general, la Direcció de Qualitat i Planificació 
s’encarrega de coordinar la implantació d’aquest Pla de QiS. 
L’existència d’aquesta Direcció implica l’assumpció, per part de la 
direcció, d’aquest Pla de QiS participant activament en els seus òrgans 
de gestió, planificant i desenvolupant un programa de gestió i millora 
de la qualitat. 
 

o Els Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT) 
 Han estat creats i constituïts per ajudar directament als professionals, i 

a la Direcció i indirectament als usuaris i pacients, per col·laborar en la 
millora de la tasca organitzativa, assistencial i de qualitat a cada àmbit 
concret de responsabilitat que Pla de QiS proposa. 

 
o La Comissió Central de Qualitat 

 Formada per un director/a o sotsdirector/a de cada direcció per 
traslladar els objectius i les accions de millora de Qualitat a les 
respectives direccions. 
 

o El Comitè de Seguretat 
 Subgrup de la Comissió Central de Qualitat, dedicada especialment a la 

Seguretat Institucional. 
 

o Comitès de Seguiment 
 Formada pels comandaments dels equips on es descriuen els objectius 

assolits, els plans de millora i la proposta de futurs objectius. 
 

 El Pla de QiS  a cada equip de professionals  
o Cada unitat o servei, de qualsevol àmbit, disposa d’uns objectius específics que 

s’entronquen amb els objectius generals.  
 

 Els professionals del centre 
o Implanten, revisen i proposen noves accions de millora dels objectius del Pla 

de QiS. 
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6. Resultats del Pla de Qualitat (i Seguretat) (QiS) 

 
A partir del Quadre de Comandament Integral (QCI) d’Indicadors de Qualitat descrits a les 
memòries anuals el pla de qualitat i seguretat del pacient  proporciona resultats homogenis i 
objectius, de manera periòdica. 
 

7. Revisió del Pla de Qualitat (i Seguretat) (QiS) 

 
El pla de qualitat i seguretat del pacient es revisa i actualitza de forma objectiva amb la 
periodicitat prevista, tal i com es detalla a la 2ª pàgina del Pla on es descriuen les dates 
d’elaboració i previsió de revisió, i es modifica, si escau, en funció de l’evolució de l’entorn, 
de la seva efectivitat o de noves prioritats. 
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16. Pla estratègic. Serveis de Salut Integrats. Baix Empordà. 

http://www.hosppal.es/documents/e160.pdf  

17. Pla estratègic. Hospital Plató. 
http://www.hospitalplato.com/docs/pla-plato-v7-defesp.pdf  

18. Pla estratègic. Hospital Comarcal de Figueres i el Centre 

Sociosantiari Bernat Jaume.  http://www.emporda.info/comarca/2010/06/28/comite-

dempresa-lhospital-peu-guerra/81831.html  

19. Pla estratègic.  Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. 

http://www.csap.es/informacio/pla_estrategic.pdf  

20. Pla estratègic. Hospital de Palamós. 

http://www.hosppal.es/documents/e156.pdf .  
 
 
 

http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-hzum0023/es/contenidos/informacion/hzum_plan_estrategico/es_hzum/adjuntos/planEstrategico.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-hzum0023/es/contenidos/informacion/hzum_plan_estrategico/es_hzum/adjuntos/planEstrategico.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-hzum0023/es/contenidos/informacion/hzum_plan_estrategico/es_hzum/adjuntos/planEstrategico.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/3187-Plan_Estrategico.pdf
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Plan%20estrat%C3%A9gico%20Hospital%20de%20Cruces.pdf
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Plan%20estrat%C3%A9gico%20Hospital%20de%20Cruces.pdf
http://www.hosppal.es/documents/e160.pdf
http://www.hospitalplato.com/docs/pla-plato-v7-defesp.pdf
http://www.emporda.info/comarca/2010/06/28/comite-dempresa-lhospital-peu-guerra/81831.html
http://www.emporda.info/comarca/2010/06/28/comite-dempresa-lhospital-peu-guerra/81831.html
http://www.csap.es/informacio/pla_estrategic.pdf
http://www.hosppal.es/documents/e156.pdf
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Annex 1. Cronograma sobre la realització d’objectius i activitats  
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Annex 2. Cartera de Serveis de la FPHAG 

 

Àrea ambulatòria 

Especialitats mèdiques 

 Medicina interna 

 Cardiologia 

 Pneumologia 

 Endocrinologia (UDEN) 

 Nefrologia 

 Dermatologia 

 Malalties infecciones 

 VIH 

 Aparell digestiu 

 Reumatologia 

 Al·lergologia 

 Risc vascular 

 Neurologia 

 Neuropsicologia 

 Oncologia mèdica 

 Oncohematologia 

 Hematologia clínica 

 Geriatria 

 Medicina física i rehabilitació 

 

Ginecologia i obstetrícia 

 Obstetrícia 

 Ginecologia 

 Diagnòstic prenatal 

 Perinatologia 

 Patologia de la mama 

 

Especialitats quirúrgiques 

 Cirurgia general i digestiva 

 Cirurgia pediàtrica 

 Cirurgia vascular 
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 Cirurgia oral i maxil·lofacial 

 Cirurgia plàstica i reconstructora 

 Otorinolaringologia 

 Oftalmologia 

 Urologia 

 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

 

Anestesiologia 

 Preoperatori 

 Clínica del dolor 

 

Pediatria i especialitats pediàtriques 

 Neonatologia 

 Medicina pediàtrica 

 Pneumologia pediàtrica 

 Cardiologia pediàtrica 

 Endocrinologia pediàtrica 

 Gastroenterologia pediàtrica 

 Neurologia pediàtrica 

 Nefrologia pediàtrica 

 Oncohematologia pediàtrica 

 Al·lergologia pediàtrica 

 

Atenció sociosanitària 

 Psicogeriatria 

 Avaluació integral ambulatòria (geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius) 

 

Gabinets d’exploració  

 Aparell digestiu 

 Pneumologia  

 Cardiologia 

 Ginecologia i obstetrícia 

 Reumatologia 

 ORL 

 Oftalmologia 

 Cirurgia vascular 

 Al·lergologia 
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Alternatives a l’hospitalització 

 Hospital de dia medicoquirúrgic 

 Hospital de dia geriàtric 

 Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital de Dia Sant Jordi) 

 Unitat de diagnòstic ràpid 

 Hospital de dia oncohematològic 

 Àrea de tècniques especials 

 Unitat de cirurgia sense ingrés 

 Cirurgia menor ambulatòria 

 

Urgències 

 Urgències mèdiques i geriàtriques 

 Urgències quirúrgiques 

 Urgències traumatològiques 

 Urgències obstètriques 

 Urgències psiquiàtriques 

 Urgències ofatlmològiques 

 Urgències pediàtriques 

 SEM 

 Atenció continuada domiciliària 

 

Hospitalització a l’àrea sociosanitària 

 Convalescència 

 Cues pal·liatives 

 Estada mitjana polivalent 

 

Hospitalització d’aguts 

 Cirurgia general i especialitats quirúrgiques 

 Psiquiatria d’aguts 

 Medicina interna i especialitats mèdiques 

 Oncologia 

 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 
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 Pediatria 

 Unitat de cures intensives 

 Unitat de cures intensives neonatal 

 Obstetrícia i ginecologia 

 Geriatria 

 UFFISS geriàtrica (posar geriàtrica en minúscula) 

 UFISS de cures pal·liatives 

 

Serveis Centrals 

 Anestesiologia i reanimació 

 Diagnòstic per la imatge 

 Anatomia patològica 

- Biòpsies 

- Citologies 

- Immunohistoquímica 

- Autòpsies 

- Biòpsies intraoperatòries 

- Gangli sentinella 

 Farmàcia 

 Laboratori clínic 

 Banc de sang 

 Unitat de medicina física i rehabilitació 

 Treball social 

 

Programes especials 

 Programa de cribatge del càncer de mama del Vallès Oriental 

 Unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició del Vallès Oriental 

 

Residència social 

 Residència privada 

 Centre col·laborador de l’ICASS 
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Cartera de serveis privats 

 Unitat Funcional d’Accident: trànsit, esportius, escolars 

- Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

- Rehabilitació i fisioteràpia 

 Atenció a la dona i a l’infant 

- Atenció al part 

- Ginecologia 

 

 Cirurgia General i Especialitats 

- Cirurgia general i abdominal 

- Urologia 

- Cirurgia pediàtrica 

- Otorinolaringologia 

- Cirurgia Vascular 

 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

 Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica 

 Oftalmologia 

 Clínica del dolor 

 Assessorament medicolegal 

- Valoració del dany corporal 

- Assessorament d’informació medicolegal 

 Especialitats mèdiques 

- Hospitalització 

- Neurologia 

- Endoscòpia digestiva 

- Atenció a la punxada accidental 

 Cures d’infermeria 

 Hospitalització a l’àrea sociosanitària 

 Teràpies alternatives 

- Osteopatia 

- Tallers neuropsicològics 

- Acupuntura 
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Annex 3. Documents estratègics de la FPHAG 

 

 Documents estratègics: llistat global  
 

 Pla Estratègic 2013 – 2017  
 

Documents estratègics generats a partir del Pla Estratègic: 
 
o Funcions dels comandaments i organigrama a la FPHAG. Normativa. 
o Objectius anuals 2013 – 2017: estratègia per al seu desenvolupament 
o Pla de Qualitat 2013 – 2017  
o Gestió per Processos 
o Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT): Programa Estratègic Funcional  
o Procés de Seguretat Institucional 2013 – 2017  
o Manual de Qualitat ISO i Política de Qualitat 
o Indicadors de la “Central de Resultats” 
o Procés de Gestió del Coneixement 
o Procés d’Atenció a l’Usuari 
o Memòria anual: assistencial, per objectius i científica 

 
 

 Organització global  
 

 El responsable és el Director General. 
 

 La Direcció General de la FPHAG, amb el comitè directiu, elabora, difon, implanta i 
revisa:  

 
o Pla Estratègic. Aquest, inclou: 

 Missió, visió i valors de la institució.  
 Organigrama.  
 Nom dels professionals inclosos en l’organigrama.  
 Els grups d’interès.  
 Els mapes dels processos clau, suport i estratègics.  
 Els aspectes qualitatius (aspectes del Pla de Qualitat antic).  
 I d’altres.  
 

o Objectius estratègics de la Institució.  
 
o Els Objectius Generals Anuals de la Institució.  

 
o Memòria anual institucional 

 
o Models, Guies i Dossiers Metodològics Institucionals  

 
 

 Direccions  
 

 El responsable és el Directiu de la direcció corresponent. 
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 Cada direcció elabora, difon, implanta i revisa:  
 

o Programa estratègic funcional o Pla Funcional de cada Direcció, revisat cada 5 anys 
com a màxim. Aquest, inclou:  

 
 Missió, visió i valors de la Direcció concreta.  
 Objectius estratègics generals de la Direcció.   
 Funcions.  
 Organigrama.  
 Nom dels professionals inclosos en l’organigrama.  
 Descripció dels llocs de treball.  
 Grups d’interès.  
 Cartera de Serveis.  
 Mapes dels processos clau, suport i estratègics.  
 Aspectes normatius: horaris, cobertures ...  
 Inventari de la pròpia direcció: infraestructures, materials fungibles i no 

fungibles.  
 I d’altres.  
 

o Programa d’objectius i activitats de la Direcció corresponent.  
 

 Objectius generals amb vigència bianual o triennal, basats en els objectius 
estratègics i generals de la FPHAG.  

 Objectius anuals del Servei i Àrea, basats en els objectius generals.  
 Activitats o accions anuals del Servei i Àrea, basats en els objectius anuals.   

 
o Memòria anual assistencial 
 
 

 Grups i Equips Assessors de Treball (GEAT). Comissions, comitès i grups de millora i 
treball  
 

 El responsable és la Direcció de Qualitat i Planificació 
 

 Cada GEAT té el seu responsable corresponent. 
 

 Cada GEAT elabora, difon, implanta i revisa:  
 

o Programa estratègic funcional o Pla Funcional, revisat cada 5 anys com a màxim. 
Aquest, inclou:  

 Missió.  
 Objectius estratègics generals.   
 Funcions.  
 Organigrama.  
 Nom dels professionals inclosos en l’organigrama.  
 Grups d’interès.  
 Cartera de Serveis.  
 Mapes dels processos clau, suport i estratègics.  
 Aspectes normatius: horaris, cobertures ...  
 Inventari: infraestructures, materials fungibles i no fungibles.  
 I d’altres.  
 

o Programa d’objectius i activitats del GEAT corresponent.  
 Objectius generals amb vigència bianual o triennal, basats en els objectius 

estratègics i generals de la FPHAG.  
 Objectius anuals, basats en els objectius generals.  
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 Activitats o accions anuals, basats en els objectius anuals.   
 
o Memòria anual de Qualitat i Seguretat. 
 
 

 Serveis i Àrees  
 

 El responsable és el Director / Cap de Servei i el/la Cap de l’Àrea corresponent. 
 

 Els Serveis i Àrees de la FPHAG elaboren, difonen, implanten i revisen:  
 

o PROGRAMA ESTRATÈGIC FUNCIONAL o Pla Funcional del Servei i Àrea revisat cada 5 
anys com a mínim. Aquest, inclou:  

 Missió, visió i valors del Servei o Àrea.  
 Objectius estratègics del Servei o Àrea.   
 Funcions.  
 Organigrama.  
 Nom dels professionals inclosos en l’organigrama 
 Descripció dels llocs de treball 
 Grups d’interès.  
 Cartera de Serveis.  
 Mapes dels processos clau, suport i estratègics. 
 Aspectes normatius: horaris, cobertures ...  
 Inventari: infraestructures, materials fungibles i no fungibles.  
 I d’altres.  
 

o OBJECTIUS i ACTIVITATS del Servei i Àrea (graella anual). 
 Objectius generals amb vigència bianual o triennal, basats en els objectius 

estratègics de la FPHAG, i/o  

 Objectius anuals del Servei i Àrea, basats en els objectius generals.  
 Activitats o accions anuals del Servei i Àrea, basats en els objectius anuals.   

 
o MEMÒRIA ANUAL: assistencial, per objectius i científica. 
 
 
o GUIES ASSISTENCIALS 

 
 DOSSIERS DE GESTIÓ DELS PROCESSOS ASSISTENCIALS MÉS PREVALENTS 

existents amb vigència quinquennal com a màxim.  
 GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA dels processos assistencials o  malalties més 

prevalents més prevalents existents amb revisió cada 5 anys com a mínim. 
 PROTOCOLS de les malalties més prevalents amb revisió cada 5 anys com a 

màxim. 
 PROCEDIMENTS TÈCNICS mèdics i d’infermeria més prevalents amb revisió 

cada 5 anys com a màxim. 
 CIRCUITS ASSISTENCIALS més prevalents amb revisió cada 5 anys com a 

màxim. 
 TRAJECTÒRIES CLÍNIQUES dels processos i malalties més prevalents amb 

revisió cada 5 anys com a màxim. 
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Resum d’aplicació del Pla Estratègic a tota la institució: documents estratègics.  
 

 
Pla estratègic 
institucional 

Objectius 
estratègics 

institucionals 

Objectius 
generals 

institucionals 

Programa 
Estratègic 
Funcional 

Objectius i 
Activitats 

Memòria 
anual 

 
Missió, visió, 

valors i objectius 
estratègics 

  

Amb els seus  
Objectius 

estratègics de 
cada Direcció, 

Servei i Àrea (de 
4 – 5 anys) 

De cada Direcció, 
Servei i Àrea 

(anuals) 

Assistencial, per 
objectius i 
científica 

Organització 
(Comitè 
Directiu) 

X X X   X 

      

Direccions 
(DM, DI, DAS, 
RH, DQD, DG) 

   X X X 

      

Serveis i Àrees 
incloses en 

cada Direcció 

   X X X 
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