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En els moments excepcionals de la pandèmia COVID-19, mirar cap endavant en la gestió de les 
organitzacions és una oportunitat per fer-ho millor incorporant els aprenentatges propis i els dels altres. 

La resposta a la pandèmia ha estat i és extraordinària, i la recuperació haurà d’incorporar els aprenentatges
i les fortaleses dels equips. La nostra oferta de serveis “Pla d’acompanyament post COVID-19” de la
Fundació Unió és una proposta per sumar amb els vostres equips.

Fundació Unió

La Fundació Unió és una fundació privada sense afany de lucre promoguda per La Unió amb la finalitat de contribuir, des 
d’una visió empresarial i ètica, el creixement, sostenibilitat i millora dels resultats de qualitat i eficiència de les 
organitzacions planificadores, finançadores i proveïdores de serveis sanitaris i socials, i revertir aquests valors i 
coneixement a la societat.

«La vida només es pot entendre mirant cap enrere, però s'ha de viure cap endavant».

El filòsof danès Søren Kierkegaard
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Del pla de contingència a l’execució àgil de les accions post COVID-19
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Pla d’acompanyament post COVID-19 

OFERTA FORMAT PRESSUPOST

Pla d’acompanyament 
complet amb els 5 

serveis.

Modulable: per servei o 
en continuïtat.

Personalitzat en funció del 
punt de situació de cada 
organització i dedicació.

Acompanyament tècnic 
amb els comandaments 
de l’àmbit específic de 

l’organització.

Equip Fundació i Unió 
més partners de 

coneixement.
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Pla d’acompanyament post COVID-19 
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• Anàlisi d’escenaris

• Pla de seguretat de 
professionals i de 
pacients

• Protocols d’apertura

• Incorporació de nous 
models d’atenció

• Pla de transició de 
reobertura dels 
serveis

• Adequació del 
dimensionament

• Nous models 
d’organització del 
treball i dels equips

• Adequació de rols i 
competències

• Definició de 
protocols i de guies 
de bones 
pràctiques

• Pla de millores 
socials

• Identificar línies 
d’activitat afectades

• Anàlisi 
d’informació 
econòmica i 
d’activitat

•Memòria d’impacte 
econòmic

• Enquesta de riscos

• Recollida 
d'informació 
vinculada a la 
gestió COVID-19

• Anàlisi de 
possibles 
incompliments 
normatius

• Informe de 
recomanacions

• Anàlisi de la situació 
de partida i 
escenaris futurs

• Aspectes normatius

• Protocols per 
reobrir espais.

• Recomanacions i 
Bones Pràctiques
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Organització i pla d’apertura1

Descripció
Acompanyament en el disseny del pla de desconfinament i recuperació 
de l’activitat del centre, incorporant nous models organitzatius per a la 
realització dels serveis.

Interlocutors 
interns Durada Partners

Comitè de Direcció

(*) Els terminis s’ajustaran en funció del punt de partida i la dimensió del centre.

Dues setmanes (*) Equip Fundació Unió

ESCENARIS OPERATIVA PLA D’ACCIÓ COMUNICACIÓ

• Anàlisi d’escenaris 
de recuperació de 
l’activitat

• Sectorització
d’activitats

• Pla de seguretat de 
professionals i de 
pacients

• Protocols d’apertura

• Incorporació de nous 
models d’atenció

• Pla d’apertura. 
Concreció de les fases 
de transició cap a un 
procés progressiu 
d’apertura dels serveis

• Suport als  
professionals en 
l’elaboració de 
continguts de 
comunicació

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
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Repensar equips2

Descripció Acompanyament en el redimensionament d’equips i en la incorporació 
de nous models organitzatius per recuperar l’activitat del centre. 

Interlocutors 
interns Durada Partners

Direcció Assistencial 
(mèdica i infermeria)
Caps de Servei
Direcció Persones

(*) Els terminis s’ajustaran en funció del 
punt de partida i la dimensió del centre.

Dues setmanes (*) Equip Fundació Unió

ANÀLISI OPERATIVA RECOMANACIONS COMUNICACIÓ

• Recollida d’informació 
de dotació de 
personal, canvis 
organitzatius, nous 
rols, etc.

• Adequar dimensionament
• Nous models d’organització 

del treball i dels equips
• Adequar rols i competències
• Protocols i guies de Bones 

Pràctiques
• Pla de millores socials

• Informe de 
recomanacions sobre 
la reorganització de 
serveis

• Pla de millores 
socials. Opcional

• Suport als  
professionals en 
l’elaboració de 
continguts de 
comunicació

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
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Impacte Econòmic3

Descripció
Acompanyament en la valoració de l’impacte econòmic de les mesures 
que s’han pres seguint les directrius de les autoritats sanitàries i arran 
de les accions de reorganització, aplicades específicament a cada centre. 

Interlocutors 
interns Durada Partners

Gerència 
Direcció ECOFIN

(*) El lliurament de la memòria es podrà fer un cop s’hagi finalitzat la fase intensiva de tractament de pacients COVID-19 i 
es disposi de la planificació de la recuperació de l’activitat, per tal de tenir una visió completa de tot el període afectat.

Dues setmanes de treball 
discontinu segons fases 
pla contingència (*)

Equip Fundació Unió

CONTEXTUALITZACIÓ OPERATIVA PRODUCTE SUPORT I SEGUIMENT

• Identificació de les 
línies d’activitat 
afectades

• Revisió de les fonts 
documentals i 
comptables existents

• Establir una dinàmica 
de registre d’elements 
d’impacte

• Recollida i tractament 
de la informació 
econòmica i d’activitat

• Memòria d’impacte 
econòmic i proposta 
de presentació a 
òrgans de govern i 
Administració 
contractant

• Acompanyament en la 
presentació. Opcional

• Disseny/adaptació pla 
de viabilitat i 
sostenibilitat. Opcional

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
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Mapa riscos COVID-194

Descripció
Revisió de riscos normatius, contractuals i de responsabilitat legal 
COVID. 
Avaluació del risc, l’impacte, recomanacions correctives i pal·liatives.

Interlocutors 
interns Durada Partners

Comitè de Direcció

(*) Els terminis s’ajustaran en funció del punt de partida i la dimensió del centre.

A determinar Equip Fundació Unió
Bosch Soler Advocats

PROSPECCIÓ AUDIT RECOMANACIONS

• Enquesta de riscos

• Recollida d'informació 
vinculada a la gestió 
de la COVID-19

• Anàlisi de possibles 
incompliments normatius, de 
compromisos contractuals 
assumits i possibles 
responsabilitats exigibles

• Informe de recomanacions 
que permetin establir 
mesures de correcció o 
pal·liatives  per a la reacció, 
gestió i control dels riscos 
identificats

Etapa I Etapa II Etapa III
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Interlocutors 
interns Durada Partners

Direcció Assistencial 
(mèdica i infermeria)
Direcció Infraestructures 
i Serveis Generals

(*) Els terminis s’ajustaran en funció del 
punt de partida i la dimensió del centre.

Dues setmanes (*) Equip Fundació Unió
Partners de coneixement

ANÀLISI OPERATIVA PLA D’ACCIÓ COMUNICACIÓ

• Anàlisi del pla de  
transició cap a un 
procés progressiu 
d’apertura dels serveis

• Aspectes normatius

• Protocols per reobrir 
espais afectats per 
COVID-19

• Recomanacions i 
Bones Pràctiques

• Pla amb les fases i 
calendari de 
recuperació d’espais

• Suport als  
professionals en 
l’elaboració de 
continguts de 
comunicació

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Infraestructures5

Descripció Acompanyament a les Direccions Assistencials i d’Infraestructures en les 
mesures de recuperació d’espais, partint del pla de recuperació de l’activitat.
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Ens movem x les persones

Estem compromesos en la millora de 
l’atenció i la qualitat de vida de les 
persones. Transformar l’actual model 
és la manera d’assegurar l’atenció 
del futur.

Estem compromesos amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible del Pacte Mundial de 
les Nacions Unides.

Ens movem x la teva organització
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fundaciounio@uch.cat

Tel. 93 209 36 99  I  629 684 762

Contacta’ns

València, 333, baixos
08009 Barcelona

www.fundaciounio.cat 
#FundacióUnió I @uchcat

https://www.uch.cat/fundacio-unio.html
https://twitter.com/uchcat

