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§ El	  món	  canvia	  ràpidament.	  Essencial	  la	  ges4ó	  del	  canvi	  

§ 	  Decidir	  en	  la	  incertesa.	  Capacitat	  de	  decissió	  

§ 	  Aconseguir:	  Més	  amb	  menys	  

	  

§ 	  Crisis:	  Econòmic	  -‐financiera	  a	  nivell	  local	  i	  global	  





    RRHH    PERSONES 
 
 
 

        
              PROFESSIONALS 

 
 

  GESTIÓ SOCIAL   GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 
 
  

        DIRECCIÓ DE GESTIÓ        DIRECCIÓ ECONÒMICA I DE GESTIÓ 
         SOCIAL I CORPORATIVA 
 
 
 
 





COMUNICANT…NOS 

ESCOLTAR 
 
PARTICIPAR 
 
ORIENTAR 
 
DIALOGAR 



VISIÓ	  
	  
Ser	  un	  hospital	  on	  professionals	  i	  pacients	  se	  
sen4n	  parEceps	  d’un	  projecte	  sostenible	  

d’excel.lència	  assistencial	  
	  
	  

MISSIÓ	  
	  

Tenir	  cura	  de	  la	  salut	  de	  les	  persones	  
mitjançant	  el	  desenvolupament	  integral	  

dels/de	  les	  nostres	  professionals	  



VALORS 
 
 

§  TRACTE HUMÀ I PERSONALITZAT 

§  VOCACIÓ D’EXCEL.LÈNCIA 

§  TRANSPARÈNCIA I COMPROMÍS ÈTIC 

§  SOLIDARITAT PERSONES I ENTORN 



 
 
§  El Codi de bones Pràctiques del Patronat 

§  El Codi de bones Pràctiques del Comitè de Direcció 
 
§  El Codi de bones Pràctiques dels/de les Professionals  

(secret professional i bon ús dels SI) 

EL NOSTRE CODI ÈTIC 
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minerva comunicació – expressa’t 

01 

at
he

ne
a 

so
lu

tio
ns

 



minerva comunicació – innova 
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.	  	  
	  
	  

Pla de Millores Socials 

CONCILIACIÓ VIDA PERSONAL - LABORAL 

Nombre d’accions del Pla: 36 
 
Nombre de persones: 1.155 (professionales i familiars) 
 
Cost del Pla en relació a les despeses totals: 0.6% 
 
 
 



Societat 
Rufisque (Senegal) 



Societat 
Enquesta de satisfacció Educació per a la Salut 

§  Grau de satisfacció general de les accions durant el 2012 és del 99,10% 

v  S’han realitzat 7 accions (amb diferents formats segons la població diana)  

v  Tenim 33 fulletons informatius orientats a la cura i prevenció de la malaltia i la promoció 
de la salut. 

§  Organització de las «IV Jornades de Plató al Carrer» (malalties cardiovasculars) 

Valoració global de  
l’activitat 99.3% de 
satisfacció 



	  
       

 Confiança 
   Comunicació 
   Resolució de conflictes/problemes 
   Presa de decisions per consens o per explicació 
 

 Processos: 32% aprox. de la plantilla 
 Comissions: 50% aprox. de la plantilla 

COMISSIONS / GRUPS DE TREBALL / MILLORA 



COMISSIÓ	  ASSESSORA	  DG	  EN	  AFERS	  SOCIALS	  



93% dels directius tenim POR… 
48%...NO COMPROMÍS 

Unitat equip directiu– 44% 
Escoltar – 55% 
Proximitat – 26% 
Transparència – 33 % 
Interès Persones– 74 % 



Compromís	  amb	  l´organització:	  
	  
•  És	  el	  que	  està	  Orgullós	  amb	  la	  seva	  Empresa	  

	  D’acord	  	  16%	  	  
•  L’Alta	  Direcció	  té	  capacitat	  per	  a	  generar	  confiança	  i	  	  
	  	  	  	  	  credibilitat	  	  

	  D’acord	  31	  %	  
•  La	  Direcció	  es	  preocupa	  pel	  benestar	  dels	  professionals?	  

	  D’acord	  26	  %	  
	  
(Towers	  Watson)	  

valoració entorn general 



DECIDIR:  -QUÈ  
  -COM  LIDERATGE 
  -QUI 



VALORACIÓ LIDERATGE ANY 2001 
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     Lideratge emocional 

LIDERATGE CORPORATIU 
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PER COMPETÈNCIES CORPORATIVES O NO CORPORATIVES 



És la persona que dins del seu 
àmbit de responsabilitat pren 
les decissions correctes en 
cada moment des de la reflexió 
i el raonament màxim possible 
d’acord amb els valors de 
l’organització. 

LÍDER INDIVIDUAL 



MESURES	  (1)	  
§  1	  PLA	  D´AUSTERITAT	  (inici	  2010)	  

§  	  Creació	  Comitè	  Assessor	  Direcció	  General	  Assumptes	  Socials	  
§  	  Informació	  con4nua	  als	  professionals	  
§  	  Recerca	  de	  noves	  vies	  de	  finançament	  
§  	  Contenció	  d’inversions	  
§  	  Ges4ó	  de	  proveïdors	  
§  	  Priorització	  projectes	  interns	  
§  	  Mesures	  estructurals	  encaminades	  a	  millorar	  eficiència	  



MESURES	  (2)	  
§  2	  EXPEDIENT	  DE	  REGULACIÓ	  D’OCUPACIÓ	  (2011)	  

§  Presentació	  escenaris	  resultats	  al	  Comitè	  d’Empresa	  

§  Decissió	  consensuada	  amb	  CE	  d´organitzar	  ERO	  d´ex4nció	  

§  Informació	  als	  professionals	  de	  l´Hospital	  

§  Consens	  possibles	  reestructuacions	  en	  plan4lla	  professionals	  

§  Elaboració	  consensuada	  llistes	  concretes	  d´afectats	  

§  Aprobació	  Pla	  d´Acompanyament	  Social	  

§  Pre-‐Acord	  CE,	  informació	  professionals,	  aprovació	  Assamblea	  ERO	  

§  Presentació	  ERO	  departament	  ocupació	  i	  empresa	  Generalitat	  

§  Execució	  ERO	  

§  Ges4ó	  persones	  després	  ERO	  



MESURES	  (3)	  
§  ACORD	  EMPRESA	  2013-‐2015	  

2013 2014 2015
SALARI Es conserva igual Reducció del 5%  a partir de gener (a tots els conceptes) Reducció del 5%  a partir de gener ( a tots els conceptes)

1648h anuals dia // 1585h/nit (inclosos els 3 dies de AP) 1668h anuals dia // 1608 h /nit (inclosos els 3 dies de AP) 

Professionals de 1620h i J. Reduïda, dos possibilitats: 1) 
Incrementar hores de feina, amb flexibilitat horària i funcional 

2) reduir salari

Professionals de 1620h i J. Reduïda, dos possibilitats: 1) 
Incrementar hores de feina, amb flexibilitat horària i funcional 

2) reduir salari
Professionals de 1620h ajustada i Jornada Parcial sense 

dies: dos dies de lliure elecció escollir durant tot l'any
Professionals de 1620h ajustada i Jornada Parcial sense 

dies: dos dies de lliure elecció escollir durant tot l'any
Facultatius Jornada ajustada 1688h o Jornada reduïda dos 

dies de lliure elecció escollir durant tot l'any
Facultatius Jornada ajustada 1688h o Jornada reduïda dos 

dies de lliure elecció escollir durant tot l'any

CARRERA 
PROFESSIONAL es conserva es conserva congelació 

PLUS VINCULACIÓ Es conserva igual es conserva es conserva

TICKET 
MENJADOR 6 € 6 € 6 €

PREMI 
FIDELITZACIÓ Es conserva igual 15 dies 15 dies

PAGA 
EXTRAORDINARIA Abonar el 100% Abonar el 100% Abonar el 100%

Aplicació del ET, complementant en els supòsits de victima 
violència de genere, embarassades, oncologia, 

hospitalització i intervencio quirúrgica) 

Es valorarà la seva eficiència i s'adoptaran mesures de 
millora si és possible.

DPO's Suprimir Suprimir Suprimir
RENUNCIA AL 
DEUTE DEL 5% SI

INCAPACITATS 
LABORALS

Aplicació del ET, complementant en els supòsits de victima 
violència de genere, embarassades, oncologia, 

hospitalització i intervencio quirúrgica) 

Aplicació del ET, complementant en els supòsits de victima 
violència de genere, embarassades, oncologia, 

hospitalització i intervencio quirúrgica) 

ACORD D'EMPRESA 

JORNADA Es conserva la jornada actual



CONCLUSIONS	  (1)	  
§  CRISI	  INICIADA	  2010:	  

	  Pla	  d´Austeritat	  

	  Ajust	  important	  en	  la	  plan4lla	  dels	  professionals	  

§  MESURA	  COMPLEXA	  PERSONAL	  I	  PROFESSIONALMENT	  

	  Transparència	  amb	  Comitè	  d´Empresa	  

	  Confiança	  amb	  els	  Professionals	  

	  

§  PER	  QUÈ	  HA	  ESTAT	  POSSIBLE?	  

	   2001,	  HP	   ja	   va	  definir	   objec4us	   essencials:	   sostenibilitat	   econòmica,	   sostenibilitat	  
	   	  social	  i	  excel.lència	  en	  qualitat	  

	  2003	  implantació	  model	  EFQM,	  basat	  en	  ges4ó	  per	  processos	  i	  polí4ques	  cap	  a	  les	  
	   	  persones	  



CONCLUSIONS	  (2)	  

§  Les	  polí4ques	  cap	  a	  les	  persones	  s´han	  basat	  en	  el	  nostre	  model	  de	  	  	  
Ges4ó	  Social	  
	  
§  El	   nostre	   model	   de	   Ges4ó	   Social	   ha	   implicat	   la	   desaparició	   del	  
concepte	  «direcció	  RRHH»	  essent	  les	  polí4ques	  i	  estrategies	  referents	  
als	  professionals	  l´eix	  essencial	  del	  Comitè	  de	  Direcció.	  



CONCLUSIONS	  (3)	  
§  Les	   organitzacions	   en	   el	   segle	   XXI	   han	   d´estar	   enfocades	   a	  
GESTIONAL	   els	   CANVIS	   tecnològics,	   socials	   i	   econòmics	   que	   es	  
produeixen	   dins	   del	   seu	   sector,	   per	   a	   poder	   així	   ser	   empreses	  
sostenibles.	  
	  
§  En	  la	  nostra	  opinió,	  per	  a	  poder	  afrontar	  aquestes	  mesures	  de	  crisi,	  
les	   organitzacions	   han	   d´estar	   preparades	   socialment.	   Per	   aquest	  
mo4u,	  les	  polí4ques	  cap	  a	  i	  per	  als	  PROFESSIONALS	  són	  l´eix	  que	  ens	  
han	  de	  permetre	  superar	   la	  crisi	  actual	   i	   fer	  possible	   la	  sostenibilitat	  
de	  les	  organitzacions.	  
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93% dels directius tenim POR… 
48%...NO COMPROMÍS 

Unitat equip directiu– 44% 
Escoltar – 55% 
Proximitat – 26% 
Transparència – 33 % 
Interès Persones– 74 % 



innovació 

Aprenem	  
del	  que	  fem	  
cada	  dia	  

Ho	  adaptem	  
a	  la	  nostra	  
organització	  

Canviem	  

acció	  



2006-08 2009 2010 2011 2012 

Procesos en ciclo de mejora 

Número de proyectos anuales 

Participación en los ciclos de mejora 



implicación 

participación motivación 

Profesionales 

mejor satisfacción para el paciente  
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PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 


