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Justificació

•

Desprès dels primers anys de posta en marxa de tots els dispositius del CIS
Cotxeres, es necessitava desenvolupar un procés que li permetés:
– Disposar d’un full de ruta (cap a on volem anar).
– Fomentar la participació dels professionals del Centre.
– Preparar la Institució per l’Acreditació.
EN DEFINITIVA: COMPARTIR EL PROJECTE I EL MODEL
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El Concepte de Pla Estratègic
•

El Pla Estratègic és un document en el que es reflexa l’estratègia que seguirà
una organització a mitjà termini (en general 3 anys).

•

El Pla:
– Especifica els objectius de l’organització.
– Estableix unes línies d’actuació per assolir els objectius.
– Determina uns intervals temporals per a l’acompliment dels objectius (així
com la seva avaluació).
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El Concepte de Pla Estratègic. Model conceptual

Planificació Estratègica
Tradicional

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

Horitzó de
Planificació

Errors habituals:

No superior a 3 anys
i actualitzar
periòdicament

Pla Operatiu
Objectius, plans acció,
Responsables,
Terminis del Pla,
Finançament

Elaboració
compartida
Direcció,
teixit social de
l’ organització

És de la direcció, no dels professionals
Diu el “què”, però no el “com”
Bones voluntats sense finançament ni
compromís amb resultats
Es centra en la organització i no en les
activitats assistencials
Va per un costat i el dia a dia per un
altre

La finalitat és passar de la planificació estratègica
tradicional a la direcció estratègica (incorpora
l’estratègia al funcionament de l’organització):
• l’equip directiu integra en el seu treball habitual i en la
presa de decisions la planificació estratègica
•
• es corresponsabilitza als professionals en els resultats

Resultats principals
Metodologia
Diagnòstic i Orientació estratègica
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Metodologia: Fases Pla estratègic

Fases

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Àmbit

Disseny
Pla intervenció

Anàlisi
Intern / extern

Definició
estratègia

Operativització
Pla Estratègic

Reunions
de definició
del Pla

Reunions
de
Diagnòstic

Missió
Visió
Valors
Línies estratègiques
Priorització de línies
Validació

Document
Pla Intervenció

Document
Diagnòstic

Document
Estratègia

Eines

Productes

Reunions
Operatives
Validació

Document
Operativització
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Metodologia: Treball amb els professionals
Cóm es treballa?
• Es van realitzar reunions d’acord amb
participativa que es va definir a la primera fase

l’estructura

Comitè de planificació
operatiu (8 persones)

TREBALL AMB
ELS PROFESSIONALS
DEL DISPOSITIU

TREBALL DE
BACKBACK-OFFICE

GT Financer/Social

GT Clients

GT Intern/processos

GT Aprenentatge/

(11 persones)

(14 persones)

(14 persones)

Futur (13 persones)

Subgrups

• SGT clients_assistencial
ambulatori (12 persones)
• SGT clients_assistencial
hospitalització (12
persones)
• SGT clients_rrhh (10
persones)

TREBALL AMB ELS
AGENTS EXTERNS

• SGT intern/processos_assistencial
ambulatori (11 persones)
• SGT intern/processos_assistencial
hospitalització (12 persones)
• SGT intern/processos rrhh (10
persones)

Conjuntament, en el procés han participat 141 persones:
101 professionals CIS, 9 professionals CSC, 31 externs
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Comitè de planificació
operatiu
Nom

Càrrec

Josep
Serrat
(líder)

Gerent /
Director

Sònia
Pérez

Directora
d’Atenció
Primària CIS
Cotxeres

Cristina
Monteverde

Directora de
l’Àmbit
Sociosanitari
CIS Cotxeres

Jordi
Balagueró

Director de
Serveis
Generals CIS
Cotxeres

Sílvia Boix

Directora de
Recursos
Humans CIS
Cotxeres

Flor López
Jaume
Benavent
Jordi
Caparrós

Secretària de
Direcció CIS
Cotxeres

GT financer/social
Nom

Càrrec

Josep
Serrat

Gerent

Sònia Pérez

Directora d’Atenció
Primària CIS
Cotxeres

Maria Jesús
Alluè

Responsable Control
Gestió CSC

GT intern/processos

GT aprenentatge/futur

GT clients

Nom

Càrrec

Nom

Càrrec

Nom

Càrrec

Sònia
Pèrez
(líder)

Directora Primària

Directora Centre
Sociosanitari

Directora Qualitat
CSC

Directora
Recursos
Humans CIS
Cotxeres

Cristina
Montever
de (líder)

Aina
Blanch

Sílvia
Boix
(líder)

Adjunta Direcció
Atenció Primària
(Infermera)

Supervisora
Centre
Sociosanitari

Sílvia Boix

Directora
Recursos Humans
CIS Cotxeres

Lucía
Salvans

Ana
Osorio

Montse
Fernàndez

Administrativa
Atenció Primària

Carmen
Gelabert

Metgessa Servei de
Rehabilitació
Administrativa del
CAP

Marc
Bosch

Metge CAP

Alejandro
Àñez

Metge Socio CUAP

Jordi
Caparrós

Coordinador
Servei
Rehabilitació

Eva
Delcor

Treballadora
Social Centre
Sociosanitari

Rosa
Maria
Xantal

Coordinadora
Hoteleria

Jaume
Benavent

Expert extern

Noèlia
Gómez

Joaquim
Forns

President Associació
Veïns Nou Barris

Norma
Garriga

Supervisora Centre
Sociosanitari

Lucas M.
Martinez

Director Serveis a les
Persones Districte
9Barris

Peter
Stalker

Coordinador
Manteniment i
Seguretat

Carme
Domènech

Metgessa
Sociosanitari

Íñigo
Condón

Administratiu S
Generals

Sílvia
Martínez

Infermera SS

Núria
Gonzàlez

Treballadora Social
(Primària i
Sociosanitari)

Verónica
Ortiz

Metgessa CUAP

Mar
Meneses

Cap de Compres i
Contractació
Serveis CSC

Mireia
González

Infermera
Sociosanitari

Expert extern
Coordinador
Servei RHB

GRUPS

Ana
Gonzàlez
Vanesa
Gallego

Carles
Benet

Infermera CUAP

Metgessa CAP
Responsable Oficina
Tècnica de AIS
Barcelona Nord

Kenia
Gómez

Auxiliar SS

Anna
Rubio

Cap del Servei de
Farmàcia

Mario
Rabasse
da

Informàtic CSC

Josep
Lluís Rus

Director
Recursos
Humans CSC

Teresa
Martínez

Cap Departament
Tècnic Centres
de Prestació
Directa

Lourdes
Garcia

Infermera Atenció
primària

Cristina
Martín

Fisioterapeuta
Servei de
Rehabilitació

Alfons
Murga

Pediatra
d’Atenció
Primària

Sònia
Serrano

Administrativa
Sociosanitari

Núria
Jarabo

Infermera CUAP

Josep
Capdevila

Auxiliar
Sociosanitari

Elena
Pèrez

Administrativa
CUAP

Isabel
Mulero

Infermera CAP

Gemma
Gómez

Infermera
Sociosanitari

Esther
Najarro

Auxiliar
Sociosanitari

Josep
Vergara

Auxiliar
Sociosanitari

Daniel
Niño

Metge Família
CAP (Primària)

Carolina
Cuadrado

Odontòloga
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Diagnòstic i Orientació estratègica
LÍNIES DIAGNÒSTIQUES PERSPECTIVA FINANCER/SOCIAL
1.

Tot i que l’organització ha obtingut bons resultats cal reforçar la identitat corporativa de forma que
proporcioni la suficient competitivitat per a augmentar l’atracció dels usuaris (públics i privats) i que
contribueixi a mantenir i captar nous professionals que afegeixin valor a l’entitat.

2.

Cal incrementar els esforços en transmetre a altres agents del sector salut, el model i els
mecanismes d’actuació i relació del CIS Cotxeres.

3.

La integralitat, com a model d’atenció, ha d’incorporar-se com a valor a l’intern de l’organització
per a, posteriorment, “vendre’s” externament contribuint a fomentar el reconeixement i sinergies
amb altres recursos de l’entorn sectorial.

4.

Cal potenciar noves iniciatives d’activitat i de relació amb la comunitat com a referent de salut i
social, orientant-se a desenvolupar més l’atenció comunitària i a millorar el clima social i el prestigi
del barri.

5.

Cal vetllar per garantir la sostenibilitat del CIS Cotxeres, malgrat l’equilibri pressupostari assolit
fins el moment. S’han d’incorporar noves oportunitats de negoci i/o obtenció d’ingressos.
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Diagnòstic i Orientació estratègica
LÍNIES DIAGNÒSTIQUES PERSPECTIVA CLIENTS
1.

Cal vetllar per oferir valor a les diverses tipologies de clients; incorporar aspectes relacionats amb
la informació, comunicació i participació que permetin identificar i ajustar, de forma sistemàtica,
les expectatives d’aquests i els seus resultats.

2.

Cada vegada més, s’atén a un usuari amb major complexitat de salut i social, més exigent i
informat, que demanda atenció personalitzada i immediata; requereix incorporar models
d’actuació més cost-efectius i major nivell de resolució. Cal considerar l’impacte sobre l’atracció i
ocupació que pot tenir la percepció de l’usuari sobre l’atenció rebuda al CIS en un entorn de
creixent competitivitat entre recursos i d’incertesa en el sector salut.

3.

Tot i que es disposa de bons resultats vinculats al compliment dels objectius del CatSalut, el CIS
Cotxeres ha de continuar duent a terme esforços per a millorar l’accessibilitat, la proximitat, la
confiança i la satisfacció dels seus clients així com l’efectivitat i la capacitat resolutiva.

4.

Es disposa d’un equip de professionals jove ben reconegut pels usuaris amb ganes de fer les
coses bé. Aquest equip s’enfronta a una creixent càrrega assistencial i té competències no
homogènies (assistencials i tecnològiques) per adaptar-se als canvis interns i a les exigències de
l’entorn.

5.

Des de la Direcció, cal dotar-se de polítiques d’informació i comunicació i implementar-les de
forma que permetin avançar en el coneixement d’aspectes clau del projecte, partint de la identitat
corporativa del CIS Cotxeres i del CSC.
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Diagnòstic i Orientació estratègica
LÍNIES DIAGNÒSTIQUES PERSPECTIVA PROCESSOS
1.

La documentació de processos, procediments i altres documents relacionats amb
l’estandardització de l’activitat existeix, tot i que no són coneguts i no s’utilitzen per part del
personal, degut a diversos aspectes; entre altres: la manca de sistematització (no estan ben
codificats i no tenen estructura normalitzada), la limitada concentració de la informació i difusió,
complexitat i la dificultat de tenir-los actualitzats.

2.

Cal avançar en la integració i cohesió entre els diversos àmbits i línies de servei del dispositiu i
en la coordinació i sinèrgies entre professionals i recursos.

3.

La millora de l’organització del treball en el CIS Cotxeres cal orientar-la a assolir nivells més
elevats d’agilitat i eficiència vers l’atenció al usuari, vetllant per la seguretat, privacitat i
fomentant l’autonomia d’aquests.

4.

La política de gestió de persones ha de transitar cap a processos de desenvolupament de les
persones a partir dels valors institucionals compartits que contribueixin a mantenir i atraure
talent, considerant la gestió per competències com a pedra angular d’aquest canvi.

5.

El procés de gestió de la informació assistencial està condicionat per una important càrrega
administrativa així com dificultats per a disposar d’informació per a la presa de decisions; cal
realitzar avenços per a dissenyar i implementar un quadre de comandament de diferents
indicadors.
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Diagnòstic i Orientació estratègica
LÍNIES DIAGNÒSTIQUES PERSPECTIVA APRENENTATGE / FUTUR
1.

Política de qualitat més vigent en el discurs gestor que en la praxis assistencial. La percepció és
que la qualitat no s’ha incorporat en el dia a dia de l’organització i encara es visualitza, per part
dels professionals, com una sèrie de requeriments, per part de l’equip directiu, als que s’ha de
donar resposta de forma reactiva.

2.

Es disposa d’una infraestructura de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) moderna
que suposa una oportunitat en referència a nous model de relació entre diversos agents; s’ha de
vetllar per que el desconeixement de capacitats i utilitats, per part del personal, no en limiti el seu
ús.

3.

Es detecten dificultats importants pel que fa a les funcionalitats dels Sistemes d’Informació i es
manifesta la necessitat d’adaptar-se a necessitats internes i de l’entorn.

4.

Cal crear i potenciar la Recerca, dimensionant-la i orientant-la a: d’una banda, la gestió integral
del previsible augment del nombre d’assajos clínics i a la producció d’ articles i comunicacions
per a consum intern (recerca interna).

Resultats principals
Línies d’actuació (mapa estratègic)
Objectius estratègics i calendari
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Resultats principals: Priorització línies estratègiques

1.

Garantir la sostenibilitat del projecte

2.

Reforçar la identitat corporativa

5.

Proporcionar una atenció integral als usuaris

6.

Millorar l’accessibilitat, la proximitat i la
satisfacció dels usuaris

9.

Millorar l’organització del treball als nous
reptes de futur

3.

Augmentar el reconeixement comunitari

4.

Identificar els grups d’interès i les seves
expectatives

7.

Fomentar el treball interdisciplinari

8.

Desenvolupar la gestió per processos

11.

Fomentar el desenvolupament del personal

12.

Orientar la informació a la presa de decisions

14.

Desenvolupar la recerca clínica i la docència

10.
13.
15.

Desenvolupar polítiques de gestió de les
persones
Desenvolupar i implementar la política de
qualitat
Orientar la tecnologia al servei dels
professionals i dels usuaris

DIFICULTAT

ALTA

10 8
14 13

MITJA

3 12 7
5 11
4

15
6

1

9

2

BAIXA
MITJA

ALTA

MÀXIMA

IMPORTÀNCIA
Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3
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Resultats principals: Línies d’actuació (mapa estratègic)
Impacte
financer i
social

Clients

Processos
interns

Aprenentatge i
futur

Garantir la sostenibilitat del
projecte

Reforçar la identitat
corporativa

Augmentar reconeixement
comunitari

Identificar els grups
d’interès i les seves
expectatives

Proporcionar una atenció
integral als usuaris

Millorar l’accessibilitat, la
proximitat i la satisfacció
dels usuaris

Fomentar el treball
interdisciplinari

Desenvolupar la gestió
per processos

Millorar l’organització del
treball als nous reptes de
futur

Desenvolupar polítiques
de gestió de persones

Posar la informació al
servei de la presa de
decisions

Fomentar el
desenvolupament del
personal

Desenvolupar i
implementar la política
de qualitat

Desenvolupar la recerca
clínica i la docència

Orientar la tecnologia al
servei dels professionals
i dels usuaris
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Resultats principals: Objectius estratègics (Financer i Social)
Perspectives

Línies d’actuació

Objectius
1.1. Ampliar la cartera de serveis públics, específicament en el àmbits del SS i
Rehabilitació.

1. Garantir la sostenibilitat del
projecte

1.2. Augmentar progressivament els ingressos actuals dels serveis clínics de pagament
1.3. Iniciar la realització de recerca i innovació competitiva
1.4. Definir i utilitzar mecanismes de simulació que permetin la presa de decisions,
anticipant els previsibles canvis en el finançament durant el període de vigència del
Pla

Financer i
social

2. Reforçar la identitat
corporativa

2.1 Potenciar i desenvolupar la Integralitat el CIS Cotxeres com a treta identitari i
diferenciadors
2.2 Sensibilitzar a tot l’equip i fomentar el sentiment identitari amb el model d’atenció
integral
2.3 Establir aliances amb agents sectorials i extrasectorials que permetin la consolidació
del model d’atenció integral

3. Augmentar el reconeixement
comunitari

3.1 Desenvolupar i implementar de forma proactiva una política de col·laboració amb els
agents de salut i social del territori, de forma que faciliti en treball en xarxa
3.2 Potenciar com a referent de salut i social noves iniciatives de relació i participació
amb l’entorn veïnal i entramat social
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Resultats principals: Objectius estratègics (Clients)
Perspective
s

Línies d’actuació

Objectius
4.1 Determinar quines són les seves necessitats i expectatives, i amb quins conceptes i
Criteris l’avaluen

4. Identificar els grups
d’interès i les
seves expectatives

4.2 Dissenyar i desenvolupar estratègies per afrontar les necessitats i expectatives
esmentades, en base a la participació
4.3 Identificar els factors clau d’èxit per a cada grup d’interès monitoritzant-ne el grau de
compliment
5.1. Definir i evolucionar el model d’atenció integral del CIS Cotxeres, en les línies d’atenció de salut i socials, basat
en la corresponsabilització dels usuaris i la utilització adequada dels recursos disponibles (eficiència)

5.Proporcionar una
atenció integral als
usuaris

5.2 Avançar en la integració i cohesió entre els diferents àmbits i línies de serveis i en la coordinació i sinèrgies
entre professionals i recursos
5.3. Millorar la capacitat resolutiva de el CIS Cotxeres, mitjançant projectes innovadors
5.5 Incorporar els procediments d’avaluació dels processos i la cultura de resultats al dia a dia i transmetre-ho als
usuaris en el marc del pla de comunicació

Clients

6.1 Potenciar i desenvolupar les estratègies de salut comunitàries

6. Millorar
l’accessibilitat, la
proximitat i la
satisfacció dels
usuaris

6.2 Definir criteris de derivació pactats amb els proveïdors dels diferents nivells assistencials
6.3 Reforçar aliances i sinèrgies amb els dispositius de l’Atenció Primària (AP) i Atenció Especialitzada (AE) del
territori que afavoreixin la implementació d’estratègies de salut comunitàries
6.4 Incorporar progressivament les TICS com a mitjà per millorar l’accessibilitat i la proximitat
6.5. Establir un procediment, sistematitzat i periòdic, d’identificació d’aspectes de millora i de proposta compartida
de solucions amb els usuaris i les seves famílies
7.1. Formalitzar grups de treball orientats a l’efectivitat del projecte amb una activitat periòdica.
7.2. Repensar l’orgamització per a facilitar la participació dels professionals adients a les reunions

7. Fomentar el treball
interdisciplinari

7.3. Incorporar, al dia a dia, tot allò relacionat amb la informació i la comunicació (horitzontal i vertical) i
l’orientació a resultats com a base del treball en equip
7.4. Potenciar i desenvolupar els aspectes relacionats amb la comunicació i amb la utilització de les TICs
entre el membres de l’equip
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Resultats principals: Objectius estratègics (Processos)
Perspectives

Línies d’actuació

Objectius
8.1 Redefinir els processos clau de forma més comprensible, sensibilitzar als professionals en la seva

8. Desenvolupar la
gestió per
processos

utilització i fer-los més accessibles
8.2 Incorporar els aspectes identitaris del CIS Cotxeres en tots els processos i dotar-los de
mecanismes d’avaluació de millora contínua.
8.3 Implementar progressivament millores en els processos clau
9.1 Revisar i reordenar els equilibris actuals de responsabilitats i càrregues de treball

9. Orientar
l’organització
interna als
nous reptes
de futur
Processos

10.

Desenvolupar
polítiques de
gestió de les
persones

9.2 Mitigar l’impacte dels aspectes estructurals que limiten la realització de les activitats assistencials
9.3 Garantir l’aprovisionament del material d’acord a les necessitats, basant-se en mecanismes de planificació
9.4. Repensar l’organització per a fomentar la proximitat entre directius, comandaments i professionals en la cerca
de l’efectivitat de la prestació
9.5 Disposar i implementar les accions del Pla de comunicació intern per fer difusió de les polítiques i estratègies de
l’organització
10.1 Establir i desenvolupar polítiques i estratègies referides a la selecció, la formació, l’avaluació, la determinació
d’atribucions, la productivitat, la motivació, el reconeixement i la comunicació de les persones que treballen a
l’organització.
10.2 Formalitzar la descripció de llocs de treball, a través de la definició de la missió i competències necessàries per
els diversos llocs de treball
10.3 Explicitar les expectatives de l’organització respecte a les persones que hi treballen

11. Posar la
informació al
servei de la
presa de
decisions

11.1. Redefinir el quadre de comandament global del CIS Cotxeres de forma que es disposi d’indicadors que
permetin fer un seguiment dels resultats obtinguts pel que fa al sistema de gestió i el model de l’organització i els
resultats de tipus econòmic.
11.2. Disposar i desenvolupar un pla de gestió de la informació, orientat a satisfer les necessitats d’informació
pròpies (assistencial i de suport) i externes (proveïdors, ciutadans, altres entitats i voluntaris)
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Resultats principals: Objectius estratègics (Aprenentatge i Futur)
Perspect.

Línies d’actuació

12. Fomentar el
desenvolupament
del personal

Objectius
12.1 Definir i implementar un Pla de formació que contempli les activitats formatives adients per a desenvolupar als
professionals en relació a les competències definides, en habilitats i tècniques per assumir la complexitat clínica dels
usuaris, i en les eines i tècniques de informació i informació.
12.2 Incorporar progressivament procediments i instruments d’avaluació del rendiment dels professionals en els processos i
resultats
12.3 Disposar i implementar les accions del Pla de comunicació intern per fer difusió de les polítiques i estratègies de
l’organització

13.Desenvolupar i
implementar la
política de qualitat
Aprenen.
i

13.1 Posar en marxa i desenvolupar el Comitè de Qualitat Assistencial, que a més de liderar els processos
d’acreditació i certificació, lideri la incorporació progressiva de la MCC i els mecanismes per a vetllar per la
seguretat dels pacients
13.2 Sensibilitzar als professionals sobre les avantatges d’implementar polítiques i eines de la qualitat al dia a dia,
especialment aquelles relacionades amb la millora continua i la seguretat dels pacients
13.3. Passar el procés d’acreditació del Catsalut (EAP Cotxeres)

Futur
14. Desenvolupar la
recerca clínica i
la docència

14.1 Crear i potenciar la Unitat de Recerca (UR) orientant-la a la gestió integral dels assajos clínics i a la
producció d’articles i comunicacions i a la identificació
14.2 Dimensionar, definir la estructura estable de la UR i definir lideratge, responsabilitats i distribució de recursos
14.3 Definir aspectes relacionats amb la normalització dels procediments interns de treball (ISO, R+D+i)
14.4 Fomentar la col•laboració amb altres institucions per a projectes multidisciplinàries i multicèntrics.

15. Orientar la
tecnologia al
servei dels
professionals i
dels usuaris

15.1 Sensibilitzar i formar als professionals amb la utilització de les noves tecnologies.
15.2 Mitigar els problemes de suport tècnic per a facilitar el funcionament tecnològic intern, específicament en
aquells aspectes que limiten i condicionen les relacions i vincles amb la resta del sector
15.3 Implementar canvis orientats a agilitzar les rutines administratives
15.4 Desenvolupar dispositius per als usuaris que millorin l’accessibilitat als recursos (teleconsulta., …)

Pla Estratègic CIS Cotxeres Resultats principals

Resultats principals: Calendari d’objectius (Financer / social)
Perspecti
ves

Línies
d’actuació

Objectius
1.1

1. Garantir la
sostenibilitat
del projecte

Ampliar la cartera de serveis públics,
específicament en el àmbits del SS i Rehab.

1.2. Augmentar progressivament els ingressos
actuals dels serveis clínics de pagament
1.3 Iniciar la realització de recerca i innovació
competitiva
1.4 Definir i utilitzar mecanismes de simulació que
permetin la presa de decisions, anticipant els
previsibles canvis en el finançament durant el
període de vigència del Pla

Financer i
social

2. Reforçar la
identitat
corporativa

2.1 Potenciar i desenvolupar la Integralitat el CIS
Cotxeres com a tret identitari i diferenciador
2.2 Sensibilitzar a tot l’equip i fomentar el sentiment
identitari amb el model d’atenció integral
2.3 Establir aliances amb agents sectorials i
extrasectorials que permetin la consolidació del
model d’atenció integral

3. Augmentar
el
reconeixeme
nt comunitari

3.1 Desenvolupar i implementar de forma proactiva
una política de co.laboració amb els agents de salut
i socials del territori, de forma que faciliti en treball
en xarxa
3.2 Potenciar com a referent de salut i social noves
iniciatives de relació i participació amb l’entorn
veïnal i entramat social

2015
T1

T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

T4

Pla Estratègic CIS Cotxeres Resultats principals

Resultats principals: Calendari d’objectius (Clients)
Perspe
ctives

Línies
d’actuació

4. Identificar
els grups
d’interès i les
seves
expectatives

Objectius
4.1 Determinar quines són les seves necessitats i
expectatives, i amb quins conceptes i Criteris
l’avaluen
4.2 Dissenyar i desenvolupar estratègies per
afrontar les necessitats i expectatives
esmentades, en base a la participació
4.3 Identificar els factors clau d’èxit per a cada
grup d’interès monitoritzant-ne el grau
d’acompliment
5.1. Definir i evolucionar el model d’atenció
integral del CIS Cotxeres, en les línies d’atenció
de
salut
i
socials,
basat
en
la
corresponsabilització dels usuaris i la utilització
adequada dels recursos disponibles (eficiència)

Clients

5.
Proporcionar
una atenció
integral als
usuaris

5.2 Avançar en la integració i cohesió entre els
diferents àmbits i línies de serveis i en la
coordinació i sinèrgies entre professionals i
recursos
5.3. Millorar la capacitat resolutiva de el CIS
Cotxeres, mitjançant projectes innovadors
5.4 Incorporar els procediments d’avaluació dels
processos i la cultura de resultats al dia a dia i
transmetre-ho als usuaris en el marc del pla de
comunicació

2016

2015
T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

T4
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Resultats principals: Calendari d’objectius (Clients)
Perspec
tives

Línies
d’actuació

Objectius
6.1 Potenciar i desenvolupar les estratègies de salut
comunitàries
6.2 Definir criteris de derivació pactats amb els
proveïdors dels diferents nivells assistencials

6. Millorar
l’accessibilit
at, la
proximitat i
la satisfacció
dels usuaris

6.3 Reforçar aliances i sinèrgies amb els dispositius de
l’Atenció Primària (AP) i Atenció Especialitzada (AE) del
territori que afavoreixin la implementació d’estratègies
de salut comunitàries
6.4 Incorporar progressivament les TICS com a mitjà
per millorar l’accessibilitat i la proximitat
6.5. Establir un procediment, sistematitzat i periòdic,
d’identificació d’aspectes de millora i de proposta
compartida de solucions amb els usuaris i les
seves famílies

Clients

7.1. Formalitzar grups de treball orientats a l’efectivitat
del projecte amb una activitat periòdica.

7. Fomentar
el treball
interdisciplin
ari

7.2.

Repensar l’orgamització per a facilitar la
participació dels professionals adients a les
reunions

7.3. Incorporar, al dia a dia, tot allò relacionat amb la
informació i la comunicació (horitzontal i vertical) i
l’orientació a resultats com a base del treball en equip
7.4 Potenciar i desenvolupar els aspectes relacionats
amb la comunicació i amb la utilització de les TICs
entre el membres de l’equip

2015
T1

T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

T4
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Resultats principals: Calendari d’objectius (Processos – I)
Perspectiv
es

Línies
d’actuació

T1

8.1 Redefinir els processos clau de forma més
comprensible, sensibilitzar als professionals en la
seva utilització i fer-los més accessibles

8.
Desenvolupar
la gestió per
processos

8.2 Incorporar els aspectes identitaris del CIS
Cotxeres en tots els processos i dotar-los de
mecanismes d’avaluació de millora contínua.
8.3 Implementar progressivament millores en els
processos clau
9.1 Revisar i reordenar els equilibris actuals de
responsabilitats i càrregues de treball

Processos

9.2 Mitigar l’impacte dels aspectes estructurals que
limiten la realització de les activitats assistencials

9. Millorar
l’organització
del treball als
nous reptes
de futur

9.3 Garantir l’aprovisionament del material d’acord a
les necessitats, basant-se en mecanismes de
planificació
9.4. Repensar l’organització per a fomentar la
proximitat entre directius, comandaments i
professionals en la cerca de l’efectivitat de la
prestació
9.5 Disposar i implementar les accions del Pla de
comunicació intern per fer difusió de les polítiques i
estratègies de l’organització

2016

2015

Objectius
T2

T3

T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

T4
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Resultats principals: Calendari d’objectius (Processos – II)
Perspective
s

Línies
d’actuació

10.
Desenvolu
par
polítiques
de gestió
de les
persones

T1

10.1 Establir i desenvolupar polítiques i estratègies
referides a la selecció, la formació, l’avaluació, la
determinació d’atribucions, la productivitat, la
motivació, el reconeixement i la comunicació de les
persones que treballen a l’organització.
10.2 Formalitzar la descripció de llocs de treball, a
través de la definició de la missió i competències
necessàries per els diversos llocs de treball
10.3 Explicitar les expectatives de l’organització
respecte a les persones que hi treballen

Processos

11. Posar
la
informació
al servei
de la presa
de
decisions

2016

2015

2017

Objectius

11.1 Redefinir el quadre de comandament global del
CIS Cotxeres de forma que es disposi d’indicadors
que permetin fer un seguiment dels resultats
obtinguts pel que fa al sistema de gestió i el model
de l’organització i els resultats de tipus econòmic.
11.2 Disposar i desenvolupar un pla de gestió de la
informació, orientat a satisfer les necessitats
d’informació pròpies (assistencial i de suport) i
externes (proveïdors, ciutadans, altres entitats i
voluntaris)

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4
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Resultats principals: Calendari d’objectius (Aprenentatge i futur – I)

Perspe
ctives

Apren.
I Futur

2016

2015

Línies d’actuació

Objectius
T1

12. Fomentar el
desenvolupament
del personal

2017

11.1 Definir i implementar un Pla de formació
que contempli les activitats formatives adients
per a desenvolupar als professionals en
relació a les competències definides, en
habilitats i tècniques per assumir la
complexitat clínica dels usuaris, i en les eines i
tècniques de informació i informació.
11.2 Incorporar progressivament procediments
i instruments d’avaluació del rendiment dels
professionals en els processos i resultats
11.3 Disposar i implementar les accions del
Pla de comunicació intern per fer difusió de les
polítiques i estratègies de l’organització

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4
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Resultats principals: Calendari d’objectius (Aprenentatge i futur – II)
Persp
ective
s

Línies
d’actuació

13.
Desenvolupar i
implementar la
política de
qualitat

2015

Objectius
13.1 Posar en marxa i desenvolupar el Comitè de
Qualitat Assistencial, que a més de liderar els processos
d’acreditació i certificació, lideri la incorporació
progressiva de la MCQ i els mecanismes per a vetllar
per la seguretat dels pacients
13.2 Sensibilitzar als professionals sobre les avantatges
d’implementar polítiques i eines de la qualitat al dia a
dia, especialment aquelles relacionades amb la millora
continua i la seguretat dels pacients
13.3 Passar el procés d’acreditació del Catsalut (EAP
Cotxeres)
14.1 Crear i potenciar la Unitat de Recerca (UR)
orientant-la a la gestió integral dels assajos clínics i a la
producció d’articles i comunicacions i a la identificació

Apren.
i futur

14.
Desenvolupar la
recerca clínica i
la docència

14.2 Dimensionar, definir la estructura estable de la UR i
definir lideratge, responsabilitats i distribució de recursos
14.3 Definir aspectes relacionats amb la normalització
dels procediments interns de treball (ISO, R+D+i)
14.4 Fomentar la col·laboració amb altres institucions
per a projectes multidisciplinàries i multicèntrics.
15.1 Sensibilitzar i formar als professionals amb la
utilització de les noves tecnologies.

15. Orientar la
tecnologia al
servei dels
professionals i
dels usuaris

15.2 Mitigar els problemes de suport tècnic per a facilitar
el funcionament tecnològic intern, específicament en
aquells aspectes que limiten i condicionen les relacions i
vincles amb la resta del sector
15.3 Implementar canvis orientats a agilitzar les rutines
administratives
15.4 Desenvolupar dispositius per als usuaris que
millorin l’accessibilitat als recursos (teleconsulta., …)

T1

T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

T4

Pla Estratègic CIS Cotxeres– Consultoria i Gestió

Resultats principals
Priorització línies estratègiques
Missió, visió i valors
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Pla Estratègic CIS Cotxeres– Consultoria i Gestió
Pla Estratègic CIS Cotxeres Resultats principals

Resultats principals: Priorització línies estratègiques

Missió
Millorar la salut dels ciutadans amb un model integral
i sostenible

Visió
Ser el centre de referència a Barcelona de l’atenció
integral a la cronicitat
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Pla Estratègic CIS Cotxeres– Consultoria i Gestió
Pla Estratègic CIS Cotxeres Resultats principals

Resultats principals: Priorització línies estratègiques

Valors
•
•

Humilitat: ser conscients i treballar les limitacions pròpies.

•
•
•
•
•
•
•
•

Entusiasme: com a visió positiva del projecte.

•
•

Ètica: en totes les nostres actuacions.

Vocació de servei públic amb transparència: entesa com el compromís de retre comptes
sobre accions i resultats.
Honestedat: dirigir les decisions i accions al bé comú.
Humanitat: entesa com a respecte i proximitat vers les persones.
Lleialtat: entesa com el respecte i fidelitat als principis propis i als dels altres.
Coherència: dir el que penses i fer el que dius.
Responsabilitat: acomplir els deures i obligacions amb diligència.
Compromís: desplegar les capacitats per a allò que se’ns confia.
Promoció de la cooperació i el treball en equip: contemplant l’opinió dels altres, el diàleg i
enfocant la presa de decisions vers el consens i l’assoliment dels objectius comuns.
Bon Humor i empatia: amb els professionals i amb els pacients i les seves famílies.
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Tel. 932 438 989
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