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Presentació

2

El Pla Estratègic que aquí et presentem neix amb la voluntat
de servir-nos de camí per afrontar amb èxit el futur de la
nostra institució, ara que cel.lebrem el nostre 60è aniversari.

La nostra institució es troba en aquests moments iniciant
un canvi d’etapa, amb nous reptes i això ens porta a
reflexionar sobre el futur més immediat. La Fundació ha
crescut amb els seus professionals i actualment tan
internament com en l’entorn vivim canvis importants sobre
els que cal reflexionar amb l’objectiu d’abordar-los amb
èxit.

Des d’un punt de vista intern, el creixement en el nombre
d’equipaments i de serveis així com del nombre de
professionals ens fa reflexionar sobre el model organitzatiu,
la cartera de serveis, la comunicació i el repte de preservar
els valors fundacionals, tan arrelats a la nostra institució,
però que cal especialment difondre i preservar en una
etapa de fort creixement com l’actual.

D’igual manera l’entorn ha canviat. Nous problemes de
salut, canvis poblacionals, manca de professionals, avenços
tecnològics, pacients més formats i informats gràcies a
les noves tecnologies. Igualment la restricció econòmica
del sector sanitari ens obliga a oferir serveis de qualitat
amb una gestió eficient dels recursos.

Així doncs són moltes les raons que avalen la necessitat
de disposar d’aquest pla. Aquest pla estratègic ha estat
possible gràcies a la col·laboració i esforç de molts
professionals que han intervingut en les diverses comissions
i reunions de treball que han tingut lloc durant aquest
procés de gairebé un any. Volem agrair el seu esforç i les
seves aportacions com també la de tots els professionals
que han emplenat els qüestionaris de les primeres etapes
del procés.

És bàsic continuar treballant amb voluntat participativa
per tal d’aconseguir que el desplegament d’aquest pla,
durant els propers anys, sigui viscut com una realitat
necessària i positiva a tots els nivells de la fundació.

Confiem que ens sigui una eina útil per seguir fent camí
durant els propers anys.

Endavant !

Dr.Pere Benito
President

Carles Descalzi
Gerent
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Introducció

3

Que és un Pla Estratègic?

El Pla Estratègic és un document formal en el que s’intenta
plasmar quina serà l’estratègia d’una organització a llarg
termini (generalment de 3 a 5 anys), concretant les línies
estratègiques generals a seguir.

L’estratègia és un patró o pla que integra les principals
fites i polítiques d’una organització i, al mateix temps,
estableix la seqüència coherent de les accions a realitzar.

Per que és important desenvolupar un Pla Estratègic?

La planificació estratègica permet pensar en el futur,
visualitzar noves oportunitats i amenaces, enfocar la
missió de l’organització i orientar de manera efectiva el
rumb a seguir, permetent anticipar possibles canvis en
l’entorn i realitzar una gestió més eficient.

Així doncs, el desenvolupament d’un Pla Estratègic ajuda
a generar forces de canvi que eviten que les organitzacions
es deixin portar pels aconteixements. És a dir, ajuda a
prendre el control sobre sí mateixes i no només a
reaccionar enfront a regles i estímuls externs.

Quin és el procés de creació d’un Pla Estratègic?
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Anàlisi DAFO

4

L’Anàlisi DAFO és una metodologia d’estudi de la situació de l’organització en un moment puntual.

L’estudi compren tant l’anàlisi de les característiques internes (Debilitats i Fortaleses) com de les

que es presenten en l’entorn en el que es realitza l’activitat (Amenaces i Oportunitats).

El seu objectiu final és el d’ajudar en la tria de les estratègies i futures actuacions més adequades

per a assolir la raó d’ésser, la missió i la visió de l’organització.
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DAFortalesesO

F

SERVEIS DE SALUT MENTAL

• Expertesa, trajectòria i reconeixement de 30 anys de
treball en el sector de la salut mental. Model de gestió
diferenciat que potencia la qualitat basada en la formació
continuada, de bona qualitat assistencial, i de base
territorial (descentralitzat, treballant molt propers al
territori i a l’usuari). Model que permet tenir una bona
reputació en el sector.

• Cartera de serveis amplia amb programes territorials i
supraterritorials (adaptació/ innovació).

• Transversalitat dels Serveis Comunitaris amb els serveis
de Salut Mental.

SERVEIS COMUNITARIS

• Transversalitat dels Serveis Comunitaris amb els serveis
de Salut Mental.

• Alta capacitat i voluntat de creixement (gràcies al Know-
how, prestigi i reconeixement).

AL.LÈRGIES

• Referent a Catalunya en el sector públic, gràcies a l’alta
qualitat del seu servei; amb una elevada projecció
externa.

• Estabilitat amb activitat garantida pels propers 6 anys
(concert concedit).

• Compromís del personal d'al·lèrgia amb dedicació

exclusiva (poca fuga dels professionals).

• Bones i fluïdes relacions amb la indústria farmacèutica
per desenvolupar projectes de recera i  docència.

PROVES COMPLEMENTÀRIES

• Equipament adequat per projectes de recerca i formació.

• Personal competent i motivat: Elevada productivitat amb
qualitat.

• Proactivitat en la captació de clients.

ODONTOLOGIA

• Ubicació estratègica (dins de l’edifici FHSPC on
s’ofereixen altres serveis), fet que permet aprofitar les
sinèrgies: Clients (circulació de clients que hi van per
altres serveis); Reconeixement de Marca FHSPC.

• Actitud emprenedora, proactivitat en la captació de nous
clients, i de nous serveis (buscant sinergies amb els
altres serveis que ofereix la FHSPC).

GENERAL

• Organització sanejada econòmicament.

• Aplicació de polítiques de fidelització: Remuneracions
per sobre conveni i 98% de contractes fixes, amb baixa
rotació de personal.

• Esperit Claverià (vocació de servei, bon clima laboral).
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• Edifici Central propietat de l’organització i ampliació de
les instal.lacions de l’edifici central.

• Fort lideratge, coordinació, motivació i empowerment,
del consell directiu (basat en la participació).

• Definició clara de l’estructura jeràrquica i funcional de
les àrees assistencials.

• Àgil presa de decisió (model de gestió dinàmic i àgil,
amb una ràpida capacitat de resposta) i potencial
professional per innovar i buscar noves oportunitats.

• Alta qualitat de serveis assistencials oferts i a més a
més elevada qualitat també percebuda pel client.

• Aplicació i seguiment de processos i eines de gestió
(ex:ISO9001) per tal de potenciar la millora contínua en
l’organització.

• Bona conexió amb recursos independents de la xarxa
com pot ser CatSalut, SJD.

• Àrea de Comunicació de recent creació.
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DebilitatsAFO

D

SERVEIS DE SALUT MENTAL

• Poca projecció externa (formació + recerca).

• Fama d’un únic model terapèutic, molt psicoanalític
(sobretot és la que es projecta i es té envers l’AAPP).

• Poca definició/ diferenciació en alguns punts entre SC
i SM.

SERVEIS COMUNITARIS

• Poca definició/ diferenciació en alguns punts entre SC
i SM.

• Estructura humana petita, manca de suport en l’operativa
diària que permeti millorar la gestió i la planificació del
servei.

• Poc pes en el sector (poc volum d’activitat, poc prestigi
en el sector, inici/ introducció en el sector amb tot el
que això comporta).

• Elevada rotació del personal degut a les dures condicions
pròpies del sector.

AL.LÈRGIES

• Inici de “Burn-Out”: degut a una manca de definició de
l’estructura interna + Mitjana d’edat al voltant dels 50 anys.

• Baixa accessibilitat telefònica.

• Relacions amb certa dependència amb la indústria
farmacèutica.

PROVES COMPLEMENTÀRIES

• Dificultat de retenció, fidelització dels professionals.

ODONTOLOGIA

• Problemàtica generada per una situació de dualitat; és
a dir, Clínica odontològica amb servei dirigit a client
privat amb ubicació en una entitat de serveis públics.

• Poca orientació i capacitat de desenvolupament de
polítiques de màrqueting i comunicació (interna i externa).

GENERAL

• Manca d’optimització de recursos.

• Departament de recent creació que centra la seva activitat
en la operativitat del dia a dia i a les competències més
administratives pròpies de l’area de RRHH (contractació,
nòmines, vacances,...).

• Web/ Intranet Corporativa, així com manca de potenciació
d’activitats de comunicació externa i màrqueting,
Insuficient visualització i senyalització externa a la FHSPC

• Insuficient inversió amb I+D.

• Manca de lideratge suficientment fort en el segon nivell
de directius o comandament en temes de gestió.

• Manca de definició a nivell d’estructura funcional,
abast/límits de competències, metodologies i sistemàtica
de treball de les àrees no assistencials, sobretot les de
recent creació (RRHH, G.Recursos, Atenció Client) i
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manca de vocació de suport.

• Manca d’eines per a la sistematització de l’anàlisi i gestió
de les diferents àrees assistencials i no assistencials
(indicadors de gestió, de productivitat, protocols i
documentació, programes/ aplicacions informàtiques
de suport a la gestió, anàlisi, organització i reporting a
la presa de decisions).

• Falta de formalització de la relació entre direcció i el
Comitè d’Empresa.

• Disponibilitat ajustada d’espais i d’equipaments.

• Esperit Claverià desfassat.

• Manca d’un creixement paral.lel i coordinat entre les
àrees assistencials i les de suport per tal de consolidar
el creixement, aprofitar al màxim les sinèrgies entre les
mateixes i obtenir la màxima eficiència.

• Necessitat de redefinicio i reorientació de les
funcions/competències per part del govern
supragerencial envers la FHSPC (enfoc a nivell de política
institucional i de creació i consolidació d’aliances, així
com polítiques de gestió econòmica).
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DAFOportunitats

O
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SERVEIS DE SALUT MENTAL

• Demanda creixent de serveis de salut mental.

SERVEIS COMUNITARIS

• Nou marc legislatiu a l’Estat Espanyol “Llei de
Dependència” i “Llei de Serveis Socials” (en procés
d’aprovació), plans directors de Catalunya (SM i
Addicions i Immigració).

AL.LÈRGIES

• Possibles aliances amb el proveïdor principal d’al.lèrgia
medicamentosa.

• Necessitat per part dels professionals de formació en
l’especialitat d’al.lèrgia.

PROVES COMPLEMENTÀRIES

• Incorporació de noves proves (neurofisiològiques i
cardiològiques).

ODONTOLOGIA

• Major derivació de pacients d’altres dispositius de la
pròpia FHSPC (potenciació del Client intern).

• Aliances amb proveïdors de la xarxa de salut mental i
recursos comunitaris.

GENERAL

• Ubicació de la FHSPC en la ciutat de BCN, reclam per
part del mercat labora, així com el fet d’oferir serveis
de caràcter ambulatòri (no hi ha guàrdies).

• El fet d’anar cap al conveni de la XHUP (2010), increment
retribuitiu, millora de les condicions.

• Augment de la població diana;i elevades oportunitats
de creixement tant en Salut Mental, Serveis Comunitaris
i Al.lèrgia i proves complementàries.

• Contractació de serveis a través d’altres entitats a banda
del SCS (justícia, ensenyament, benestar, educació i
ICS), i incorporació de nous clients (privats, mútues).

• Col·laboració amb entitats externes per potenciar la
recerca (aconseguir subvencions per a la recerca) +
Formació internacional.

• FHSPC referent sanitàri competent de l’entorn.

• Possibilitat d’explansió de l’activitat fora de l’àrea
d’influència territorial, especialment a través de centres
de la XHUP a banda dels actuals contractes.

• Utilitzar el Knowhow de la fundació, coneixement de la
fundació, per a crear un centre de formació i recerca,
un Institut de formació permananent i  continua en
l’àmbit de la Salut Mental i Serveis Comunitaris.

• Aliances estratègiques de la FHSPC amb SJD, i amb el
govern local (Districte municipal).
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DAmenacesFO

A
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SERVEIS DE SALUT MENTAL

• Sector fortament competitiu (a nivell de proveïdors, és
molt dinàmic). Creixent pressió assistencial en el sector
de la salut mental i serveis comunitaris.

• Dificultats de coordinació amb d’altres dispositius de la
xarxa, amb clients externs (SJD, CAPS,...).

SERVEIS COMUNITARIS

• Sector fortament competitiu (a nivell de proveïdors, és
molt dinàmic). Creixent pressió assistencial en el sector
de la salut mental i serveis comunitaris.

• Política/ Sistema de compra via concurs (renovacions
no automàtiques).

PROVES COMPLEMENTÀRIES

• Política/ Sistema de compra via concurs (renovacions
no automàtiques).

ODONTOLOGIA

• Sector fortament competitiu (a nivell de proveïdors, és
molt dinàmic). Creixent pressió assistencial en el sector
de la salut mental i serveis comunitaris.

AL.LÈRGIES

•  Necessitat d’adaptació a nous sistemes de concert
amb el SCS (a través d’altres hospitals de la XHUP, etc.)

GENERAL

• Manca de professionals en el mercat de treball
(psiquiatres, electomiografistes, al.lergòlegs, dificultat
de contractació d’educadors i integradors socials,
infermeria).

• Forta dependència sobre els proveïdors de servei en
aquest cas sobre el CatSalut (SM, AL i PC). Línia
contractual amb el CatSalut restringida.

• Reduït número d’aliances a nivell institucional. Aliança
estratègica poc clara amb SJD.

• Renovació dels contractes de lloguers més pròxims.

• Dèficit en el financament de la salut mental i les
addiccions, baix pes relatiu en el pressupost general de
Sanitat. Baix finançament, especialment en alguns àmbits
(Llarga estada, centres de salut mental,...).

• Canvis en el sistema de pagament de l’AAPP, sistema
capitatiu.

• Poca integració i transversalitat  dels departaments en
l’AAPP en relació als problemes de salut mental.

• Síndrome del Burn-out entre els professionals
(desmotivació). Pocs professionals en salut/ assitencials.
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Factors claus d’èxit

5

Els Factors Clau d’Èxit són aquells elements essencials en els que es basarà la nostra actuació

futura, la nostra estratègia, i que ens permetran d’assolir els objectius que l’organització s’ha marcat

per aconseguir en últim fi la missió i la visió.
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• Crear nous recursos i equipaments assistencials, potenciant el territori i un creixement harmònic, tot diversificant les fonts
d’ingrés.

• Revisar, adaptar i innovar els models terapèutics i serveis de la institució per adaptar-los a les noves necessitats.

• Disposar d’un govern fort, àgil i participatiu i amb organigrama clar, amb voluntat de desenvolupament institucional.

• Potenciar la recerca i la docència (també a nivell internacional).

• Potenciar la projecció externa.

• Implicació del patronat en la projecció externa institucional.

• Potenciar la comunicació interna.

• Redefinir i homogeneïtzar els valors corporatius de la institució.

• Potenciar polítiques de qualitat i  de millora contínua.

• Potenciar les sinèrgies entre els diferents serveis.

• Mantenir una bona situació econòmica i potenciar la utilització dels recursos pròpis.

• Desplegar polítiques de RRHH que permetin desplegar les estratègies de la institució i disposar de professionals competents.

• Potenciar l’ús de les TIC.
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Missió, Valors i Visió

6

La Missió d’una organització és una frase concisa, d’enfoc intern, mira cap a dins, a l’interior de

l’organització, de la raó d’ésser, de l’existència de l’organització, el seu propòsit bàsic cap el qual

apunten totes les seves activitats.

Els Valors d’una organització són un conjunt de principis, creències i regles que constitueixen la

filosofia institucional i el suport de la cultura organitzacional. Són un marc de referència que inspira

i regula la vida de l’organització.

La Visió d’una organització és una frase concisa, d’enfoc extern, mira cap a fora, que descriu els

fins, objectius últims de mig i llarg termini. La Visió és “externa”, orientada al mercat, i expressa de

forma colorida i visionaria com vol l’organització ésser percebuda per el món.

18



Compromís Social i proximitat

Equitat i Transparència

Dinamisme i flexibilitat

Empatia i respecte

Eficiència i reconeixement al mèrit

Vocació de compartir coneixements

Interdisciplinaritat

Ser una institució
referent a nivell
assistencial i de

coneixement, amb
una cartera de serveis
àmplia i diversificada

i amb extensa
presència territorial

Prestació de
serveis en l’àmbit

assistencial, amb una
concepció integral de

la persona i amb
vocació social i no

lucrativa.

Missió

Visió

Valors
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Estratègia

7

Estratègia de Fundació Hospital Sant Pere Claver 2008- 2011

“Assolir un creixement assistencial i institucional, harmònic i
eficient a través de”:

“Consolidar i ampliar els serveis en salut mental de qualitat al territori, innovant i generant coneixement”.

“Ser el centre capdavanter en assistència, docència i recerca al.lergològica integral a nivell nacional”.

“Potenciar la relació amb l’ICS i consolidar nous àmbits territorial per a les proves comlementàries mitjançant aliances amb
proveïdors del territori”.

“Crear una cartera de serveis comunitaris diversificada i innovadora, adaptada a les necessitats de la comunitat i aprofitant
les sinèrgies de la institució”.

“Augmentar l’activitat odontològica mitjançant aliances público-privades i projecció en el territori”.

SERVEIS DE SALUT MENTAL

AL.LÈRGIES

PROVES COMPLEMENTÀRIES

SERVEIS COMUNITARIS

ODONTOLOGIA
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Prestació de
serveis en l’àmbit

assistencial, amb una
concepció integral de

la persona i amb
vocació social i no

lucrativa.

Missió

L1
Disposar de

personal
competent i motivat

I1  Desplegar Programa de Qualitat i Medi Ambient

I2  Desplegar equipamentsi recursos tecnològics

I3  Ampliar l’àmbit territorial

I4  Ampliar la cartera de serveis

I6  Potenciar Recerca i Docència

I7  Promoure Acords Estratègics

I8  Millorar l’eficiència en la gestió

L2
Millorar i potenciar

la Comunicació
Interna

L3
Promoure l’ús de
noves tecnologies

L4
Potenciar el

Govern

L5
Difondre els

valors corporatius
i la RSC

C1
Prestigi Institucional

C3
Servei de Qualitat

C2
Proximitat i accessibilitat

C4
Tracte Humà

F1
Incrementar i diversificar
ingressos per  activitat

F3
Invertir coherentment

F2
Optimitzar recursos

21

I5  Millorar la projecció externa



Desplegament

7

I1. Desplegar el programa de qualitat i medi ambient

I.1.1. Disposar de la certificació ISO 9001 per tots els serveis
assistencials  

I.1.2. Implantar del Model EFQM

I.1.3. Assolir la acreditació segons el nou Model d’Acreditació
de SM i Add

I.1.4. Assolir la certificació ISO 14001

I2. Desplegar equipaments i recursos tecnològics

I.2.1. Analitzar la viabilitat econòmica de noves inversions

I.2.2. Aconseguir nous Equipaments

I.2.3. Adequar els sistemes Informàtics i de comunicacions

I.2.4. Mantenir, renovar i ampliar l’aparellatge assistencial

I.2.5. Desplegar el Pla de manteniment d'Instal·lacions
(preventiu i correctiu)

I.2.6. Adequar les àrees de suport al creixement assistencial

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.1.1. 

I.1.2.

I.1.3.

I.1.4.

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.2.1. 

I.2.2.

I.2.3.

I.2.4.

I.2.5.

I.2.6.
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I3. Ampliar l’àmbit territorial

I.3.1. Realitzar el Pla de Desplegament Territorial

I.3.2. Presentar el  Pla de Desplegament Territorial, i
coordinaciar i establir sinèrgies 

I.3.3. Preparar la documentació de suport (descripció de
l’empresa i de la cartera de serveis)

I.3.4. Implantar el Pla de Desplegament Territorial

I.3.5. Realitzar reunions de seguiment/avaluació

I4. Ampliar la cartera de serveis

I.4.1. Augmentar cartera de serveis neurofisiològics (EEG, PE)

I.4.2. Desplegar i adaptar-se als requeriments i cartera de
serveis del pla director en SMiAdd

I.4.3. Consolidar la línia d’atenció d'al·lèrgia  pediàtrica

I.4.4. Estudiar la viabilitat de presentar-se a nous concursos

I.4.5. Crear una cartera d’habitatges per a col·lectius en risc
d’exclusió (immigrants, malalts mentals, sense sostre, extutelats, etc.)

I.4.6. Recerca de possibles proveïdors pel CAIIRE

I.4.7. Desplegar el Centre de Recursos Comunitaris Bordeta

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.4.1. 

I.4.2.

I.4.3.

I.4.4.

I.4.5.

I.4.6.

I.4.7.

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.3.1. 

I.3.2.

I.3.3.

I.3.4.

I.3.5.
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I5. Millorar la projecció externa

I.5.1. Organitzar xerrades a centres educatius, coordinadores
i altres entitats 

I.5.2. Organitzar activitats socials i participar en plataformes
ciutadanes

I.5.3. Renovar logo i imatge corporativa (llibre d’estil)

I.5.4. Fer un Pla de Senyalització Externa

I.5.5. Desenvolupar la Web

I.5.6. Instaurar el “Premi”  St.Pere Claver

I.5.7. Establir un Programa de Beques per projectes de
recerca

I.5.8. Participar activament en jornades, congressos, debat

I.5.9. Fer difusió de know how, informació i opinió

I.5.10. Ser la seu nacional del Congrés d'Al.lèrgies de cara
al 2011

I.5.11. Organitzar jornades acadèmiques

I.5.12. El.laborar un tríptic de la FHSPC

I.5.13. Crear una base de dades de proveïdors, teixit
associatiu, entitats veïnals, institucions acadèmiques
i sanitàries

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.5.8. 

I.5.9.

I.5.10.

I.5.11.

I.5.12.

I.5.13.

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.5.1. 

I.5.2.

I.5.3.

I.5.4.

I.5.5.

I.5.6.

I.5.7.
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I6. Potenciar Recerca i Docència

I.6.1. Desplegar les infraestructures i àrees de suport dels
instituts

I.6.2. Crear un Institut d'Al·lèrgia

I.6.3. Crear un Institut en Salut Mental i Serveis Comunitaris

I.6.4. Crear un Viver d’Idees

I.6.5. Potenciar la Docència amb Proves Complementàries.

I7. Promoure Acords Estratègics

I.7.1. Potenciar i crear acords amb altres entitats assistencials
(per augmentar l’activitat i presència en nous territoris)

I.7.2. Crear i potenciar aliances amb el món docent

I.7.3. Establir acords que ens facilitin recursos (espais,
recursos econòmics, tecnologia...)

I.7.4. Buscar acords amb partners tecnològics.

I.7.5. Crear i potenciar aliances amb el món docent de Salut
Mental i Serveis Comunitaris

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.6.1. 

I.6.2.

I.6.3.

I.6.4.

I.6.5.

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.7.1. 

I.7.2.

I.7.3.

I.7.4.

I.7.5.

25



I8. Millorar l’eficiència en la Gestió

I.8.1. Fer un anàlisi sistemàtic de la situació econòmica i
patrimonial de la Fundació

I.8.2. Fer un anàlisi sistemàtic dels nivells assistencials i
nivells de qualitat de la Fundació

I.8.3. Fer un anàlisi sistemàtic del rendiment professional de
la Fundació

I.8.4. Rentabilitzar financerament i sense risc les puntes de
tresoreria

I.8.5. Contenir i racionalitzar els costos d’estructura 

I.8.6. Protocolaritzar la gestió pressupostària. 

I.8.7. Definir plans d’acció anuals i Quadres de Comandament
per àrees assistencials i no assistencials.

I.8.8. Racionalitzar els espais

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.8.6. 

I.8.7.

I.8.8.

Calendarització 2008 2009 2010 2011

I.8.1. 

I.8.2.

I.8.3.

I.8.4.

I.8.5.
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L1. Disposar de personal competent i motivat

L.1.1 Assignar temps al personal de FHSPC per realitzar
xerrades i participar en activitats socials

L.1.2 Disposar de voluntaris per a tots els programes

L.1.3 Realitzar noves contractacions de personal i ampliar
els horaris dels professionals per atendre a les noves
necessitats

L.1.4 Contactar amb docents externs per l’Institut de Salut
Mental i Serveis Comunitaris

L.1.5 Formar al personal per millorar la seva competència

L.1.6 Desplegar un sistema de Carrera Professional

L.1.7 Desplegar un sistema de Direcció per Objectius (DPOs)

L2. Millorar i potenciar la comunicació interna

L.2.1 Promoure la redacció d’actes de les reunions realitzades

L.2.2 Potenciar els grups de reflexió

L.2.3 Elaborar un protocol de socialització

L.2.4 Elaborar un Pla de Comunicació

L3: Promoure l’ús de noves tecnologies

L.3.1 Desplegar el Pla Renove Informàtic

L.3.2 Potenciar la Intranet

L.3.3 Disposar d’un aplicatiu pel Call Center

L.3.4 Desenvolupar una Bústia Virtual pel Viver d’Idees

L.3.5 Disposar d’un aplicatiu informàtic d’anàlisis de situació
econòmica i patrimonial

L.3.6 Disposar d’un aplicatiu de nivell assistencial i de
qualitat

L.3.7 Disposar d’un aplicatiu per a la gestió del rendiment
professional
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L4: Potenciar el govern

L.4.1 Establir els organigrames dels Instituts d’Al·lèrgia i de
Salut Mental i Serveis Comunitaris

L.4.2 Sistematitzar les reunions de seguiment de Gerència

L.4.3 Definir Quadres de Comandament Integrals

L.4.4 Formar als comandaments intermitjos en temes de
gestió

L.4.5 Definir responsabilitats en temes de gestió en l’àrea
de Salut Mental

L.4.6 Crear les comissions Recerca i Docència

L5: Difondre els valors corporatius i RSC

L.5.1 Definir el Manual d’Estil (Conducta Professional) de la
FHSPC

L.5.2. Desplegar un programa de Responsabilitat Social
Corporativa

L.5.3. Formar i sensibilitzar al personal en Responsabilitat
Social Corporativa
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