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• És una proposta del Patronat de la FSFA.

• És una actuació per fer efectiva la voluntat de transparència de la FSFA.

• Per afavorir la cohesió del grup de persones que formem la FSFA.

• Per proporcionar un espai per poder compartir tots junts un temps.

Motius d'aquesta iniciativa:
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• Els treballadors de la FSFA.

• Les persones ateses a la FSFA i els seus familiars més propers.

• Els treballadors de les diferents empreses que col·laboren 

estretament amb les diferents tasques que du a terme la FSFA.

• La societat del nostre entorn més proper.

A les persones que formem la FSFA que principalment son:

A qui va dirigit:
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És el primer Plenari de la FSFA però neix amb la voluntat de 

perdurar en el temps amb una periodicitat anual.    

• Al ser el primer Plenari, em toca a mi trencar el gel.

• En les properes edicions s’han de visualitzar els diferents professionals que porten 

el dia a dia dels molts i diferents aspectes que es desenvolupen a la FSFA.

• La seva seu ha de ser itinerant entre les poblacions més properes del nostre entorn 

per evidenciar la nostra voluntat de servei i d’integració a la societat més propera.
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De que parlaré en aquest Plenari:   

• Del que hem fet: L’activitat 2017.

• Dels que ho han fet: Les persones que treballem a la FSFA.

• De on som i on volem anar:  Revisió del Pla Estratègic 2016 - 2019
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Centre Residencial Les Hortènsies (156 llits; 12 CAE):

• Persones ateses: 183.

• Altes: 14. Destí:   9 Èxitus

3 Altres (1 Trasllat; 1 Baixa volunt.; 1 Canvi de suport admt.).

• Ingressos: 15 Origen: 8 Altres centres (6 C. Resdc. 2 Llars Resdc.).

6 Domicili (1 C. Ocupc.).

1 C.SS.

Activitat 2017:
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Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia (CSAI) Can Torras (100 llits +/- 10; 25 HD):

• Persones ateses: 814 / EM 51 dies (CV:34; LLE:89; Prv:38; HD:60).

• Altes: 687 Destí: Domicili 48,8%. H. Dia 9,3% (58%).

C. Residencial 17,6%. C SS 2,9%. (20,5%).

Èxitus 12,2% H. Aguts 8,7% (21%).

 PIUC 49 (Domc.37%; Resid.37%; C.SS.20%; Èxitus 4%)

• Ingressos: 690 Origen: H. Aguts 72,8% (HUGTiP 66% = 455 persones).

Domicili 18,2%

C. Resdc. / C. SS 7,4%

Activitat 2017 :
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Centre residencial El Montseny (70 llits):

• Persones ateses: 98 (38% índex de rotació).

• Altes: 32 Destí:  24 Èxitus (65%)

6  Altres  (4 Trasllats; 2 Domc.).

2  C. SS.

• Ingressos: 30  Origen: 15 C. SS. (50%)

9 Domicili (1 C. Ocupc.).

6 Altres C. Resdc.

Activitat 2017 :
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Global de la FSFA (326 llits; 37 C-H. Dia):

• Total persones ateses 2017: 1095 (unes 370 cada dia). 

• Total Altes 2017: 738 

• Total Ingressos 2017: 735

Activitat 2017:
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Persones que hi treballem:

Total de persones que han treballat a la FSFA en el 2017: 475

Eventual 
31%

Indefinits
69%

Tipologia de contractes al 2017

Eventual

Indefinits

Moviments contractuals que s’han generat durant 2017: 671

411; 
87%

64; 
13%

Per sexes al 2017

Dones

Homes

La composició 
del Comitè de 

Direcció és 
paritària 



Primer Plenari. 16 de maig de 2018

Persones que hi treballem:
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Persones que hi treballem:

Contractes indefinits nous a la FSFA en el 2017:  22
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Persones que hi treballem :

17 a 29 anys
16%
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17%
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Persones que hi treballem:

Alella +

El Masnou +

Teia +

Premià =

190 persones 

40%
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L’eina per que sapiguem on som i on volem anar,

serà el seguiment del compliment del:   

Pla estratègic 2016-2019

• que uns pocs vàrem definir,

• que la totalitat dels treballadors de la FSFA varen tenir l’oportunitat d’aportar les 

seves idees o consideracions,

• que finalment el Patronat de la FSFA va aprovar

• i del que es va fer difusió en el nostre entorn més proper.
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Ítems Obtinguts En procés No Iniciats

Solvència 4 3 75% 1 25% 0 0%

Qualitat 13 5 38% 8 53% 0 0%

Model Atenció 8 4 50% 3 38% 1 12%

Transversalitat 9 4 44% 5 56% 0 0%

Infraestructures 5 4 80% 0 0% 1 20%

Recerca 5 0 0% 2 40% 3 60%

Comunicació 2 2 100% 0 0% 0 0%

RRHH 8 8 100% 0 0% 0 0%

Total 54 30 56% 19 35% 5 9%
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• Pacte en la definició de l’estructura econòmica per una 

“estabilitat econòmica - financera de la FSFA”.

• Rigorositat en l’elaboració i seguiment mensual de les diferents 

partides pressupostàries.

• Modificació de l’organigrama de la FSFA, sense augment de la 

despesa, per obtenir un major control dels processos interns. 

Solvència:
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Global de la FSFA:

• S’ha complert el mínim nivell definit de benefici final.

• El resultat final ha pogut cobrir el 94% del màxim de la retribució variable del personal.

• Manteniment de les reserves.

• Manteniment del nivell d’inversions.

• Manteniment de l'estructura pressupostari (12,5 M €):

75% despeses de personal.

15% aprovisionaments.

7% subministraments i serveis externs.

3% amortitzacions.

Solvència 2017:
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Centre Residencial Les Hortènsies:

• S’ha mantingut un resultat final positiu folgat.

• Lleugera disminució dels ingressos generada per la pèrdua d’estades en el procés de 

cobertura de les nombroses baixes que s’han donat. 

• Lleuger augment en la despesa de personal: 2,4%, multifactorial.

• Manteniment en les altres despeses i amortitzacions.

Solvència 2017:
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Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia 

(CSAI) Can Torras:

• S’ha minorat significativament el resultat final negatiu. S’ha obtingut un resultat positiu 

abans d’objectius. 

• S’han augmentat un 4% els ingressos (PIUC, activitat privada).

• S’ha mantingut la despesa de personal tot i efectuar ajustos en els perfils professionals 

en l’estructura d’aquest.

• Manteniment en les altres despeses i amortitzacions. 

Solvència 2017:
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Centre residencial El Montseny :

• S’ha invertit la tendència en el resultat final obtenint un benefici. 

• S’ha augmentat un 6,6% en els ingressos per un augment de l’ocupació 

i de la tarifa mitja.

• S’ha mantingut la despesa de personal tot i augmentar lleugerament les ratis 

i cobertures (per l’adequació progressiva al conveni del sector).

• Manteniment en les altres despeses i amortitzacions. 

Solvència 2017:
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• S'està formant a personal a nivell superior en aquest àmbit. 

• S’ha definit i constituït el Comitè de Qualitat de la FSFA amb representació dels tres centres.

• S’està redactant el Projecte d’Implantació del Pla Qualitat FSFA amb la tutela de la FAD. S’ha d’entregar dins del primer semestre 2018.

• S’ha incorporat un nou programa informàtic assistencial.

• S'està adaptant el nou programa informàtic assistencial per la incorporació dels següents conceptes:

o Incorporar tota la informació que contempla el actual programa.

o Incorporar els registres dels estàndards de qualitat definits en les acreditacions dels diferents concerts.

o Incorporar els registres per desenvolupar les eines de gestió definides per les diferents direccions.

o Incorporar els registres per poder objectivar el compliment dels estàndards definits en les ISOs

• S’ha implantat el sistema d’enquestes de satisfacció percebuda a tots els centre de forma informatitzada i amb la quantificació dels 

resultats de forma automàtica online.

Objectiu: Acreditació externa Quart Trimestre 2019

• UNE EN ISO 9001 – 2008 en referencia als Requisits de Sistemes de Gestió de Qualitat

• UNE 179003 – 2013 en referencia als Serveis Sanitaris i Gestió de Riscos per la seguretat dels pacients.

Qualitat:
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CR El Montseny:
• S’ha documentat el model de AICP.

• S'està efectuant formació especifica de forma gradual al personal

• S'està instaurant de forma progressiva.

CR Les Hortènsies:
• S’ha documentat el model d’atenció “Hortènsies”.

• Consolidació del model d’atenció “Hortènsies”.

• Pendent de definir els estàndards de qualitat (actuals + acreditació + ISOs) i la seva 

introducció en el nou sistema informàtic per poder tenir una avaluació objectiva continuada.

CSAI Can Torras:
• Objectivació d’una millora progressiva dels indicadors definits en la Central de Resultats (CR) del Catsalut.

• En el procés de definició dels estàndards de qualitat (actuals + acreditació + ISOs) i la seva introducció en 

el nou sistema informàtic per poder tenir una avaluació objectiva continuada.

Model Atenció:
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Àmbit assistencial:

• Històries clíniques informatitzades i centralitzades.

• Documentat el Model Assistencial Transversal.

• Pendent de definir els estàndards de qualitat (actuals + acreditació + ISOs) i la seva introducció en el nou sistema 

informàtic per poder tenir una avaluació objectiva continuada.

Comitè d'Ètica Assistencial (CEA FSFA):

• S’ha acreditat el CEA FSFA en 2/2018 per la Direcció General de Ordenació Professional i Regulació Sanitària del 

Departament de Salut.

• S’ha iniciat la resolució de les consultes presentades.

• S’han dissenyat les actuacions de difusió i coordinació amb l’entorn assistencial social i sanitari.

Àmbit normatiu:

• S’ha elaborat i lliurat tota la documentació sol·licitada per l’avaluador extern.

• S’ha iniciat l'anàlisi extern dels diferents procediments normatius. 

• Pendents de rebre les recomanacions i disseny de l’adequació dels procediments a les recomanacions indicades.

Transversalitat:
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• Desenvolupament del Pla Director de la reforma del CR Les Hortènsies.

• S’ha considerat que la execució en el moment actual d’un Pla General d’Adequació de les 

Infraestructures de la Fundació no seria transcendent donat l’estat de desenvolupament del Pla Director 

de Les Hortènsies, però s’han prioritzat les actuacions definides que es segueixen segons la evolució 

pressupostaria:

- Adequació de la potencia de les instal·lacions elèctriques.

- Sistema integral de comunicacions.

- Adequació càmeres de vigilància i sistemes d’avis.

- Adequació sala polivalent CSAI Can Torras.

- Adequació planta baixa i pont del CSAI Can Torras.

- Adequació terrassa CR Montseny.

- Adequació zones comuns CR Montseny.

• Servei de Manteniment:

- Reorganització del personal del S. Manteniment.

- Instauració Aplicació Informàtica per el seguiment de les incidències i el històric d’aquestes.

- Millora en la coordinació i seguiment dels manteniments externalitzats.

Infraestructures:
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S’han iniciat actuacions per inculcar la cultura de recerca entre el personal qualificat de la FSFA.

• Formació. Curs de recerca bibliogràfica pel personal qualificat de la FSFA.

• Col·laboració amb l’HUGTiP en l’elaboració de la sol·licitud a la Marató de TV3 pel finançament pel 

treball de recerca de les I. Nosocomials per bactèries multiresistents.

Pla de comunicació: elaborat i executat.

Es van dissenyant noves accions amb la línia de millorar els continguts en la 

comunicació externa i la cohesió del grup en la comunicació interna.

Recerca:

Comunicació:



Primer Plenari. 16 de maig de 2018

• Creació de la Direcció de Relacions Laborals i reunions periòdiques Inter Centres.

• Noves incorporacions externes en llocs estratègics a través de seleccions externes, que poden incloure 

persones de la FSFA com promoció internes, adequant perfil a les necessitats del lloc de treball.

• Pacte condicions pagament objectius a HT i CT ratificat al TLC. S’ha incorporat per aquest any 2018 el 

personal del MT sense cap complement. Els acords es prenen de forma conjunta a la RIC.

• Potenciació del responsable de Prevenció Laboral. Adequació procediment investigació Acdt. de treball. 

Rigorositat en les reunions dels Comitès de Prevenció Riscos Laborals.

• Plans de formació anuals per centre consolidats. Es redacten per les diferents direccions del centres i 

s’executen de forma integra.

RRHH:



Moltes gràcies i 

fins l’any que ve!



Hora de finalització de l’acte

i

límit per treure el cotxe del 

pàrquing subterrani 20:45


