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PRÒLEG
La publicació del Pla de responsabilitat social corporativa (RSC) d’una gran empresa pública, i encara
més en l’àmbit de la salut, sempre és una bona notícia. Ho dic, sobretot, como a usuari, tot i sospitar
que molts pacients que gaudeixen dels serveis de l’Institut Català de la Salut no s’assabentaran de
l’existència del nou Pla 2017-2020 i d’allò que s’hi anuncia.
Però el més important és que hi ha un Pla amb objectius i polítiques, i que promou compromisos i
accions de milers de persones que, al final, es projectaran en facetes tan diverses com l’atenció del
pacient i la qualitat del servei, el tracte humà i la confiança de les famílies, el progrés de la recerca i de
la formació dels professionals, la sostenibilitat de les polítiques i l’acompliment d’objectius financers.
La feina dels qui es dediquen a l’RSC a les empreses i a les institucions és un exercici d’humilitat: fer
i desaparèixer, per tal que brilli la feina dels professionals i directius.
Però també contemplo el Pla 2017-2020 amb la mirada de l’acadèmic, que ja porta molts anys
dedicat a l’RSC. I també aplaudeixo la tasca que s’ha realitzat i donaré algunes raons de la meva
aprovació.
La primera raó seria un “ja era hora!” No ho dic per l’ICS, que ha estat capdavanter en l’RSC a les
institucions públiques, sinó pels directius que, fins fa pocs anys, deien que l’RSC no tenia res a veure
amb ells, que “ja eren responsables” per la pròpia naturalesa del seu treball en una institució pública.
El progrés de l’RSC ha consistit sovint a reconèixer que tots tenim moltes responsabilitats socials, més
de les que podíem pensar fins fa poc, sigui quin sigui el nostre sector i el nostre lloc de treball.
Em va agradar molt una definició informal de l’RSC que va donar la Comunitat Europea en un document de 2011. Deia que “la responsabilitat de les empreses –jo afegiria de totes les empreses,
públiques i privades, amb finalitats socials o amb ànim de lucre– pels seus impactes en la societat”. La
primera cosa que salta a la vista en el sector de la salut és que, efectivament, s’orienta a atendre unes
necessitats bàsiques de les persones. Però no s’acaben aquí les seves responsabilitats, perquè, com
explica el document que el lector té a les mans, inclou formació i recerca (també l’educació modesta,
però eficaç dels usuaris), respecte i tracte digne, bon ambient laboral, eficiència i cura dels mitjans
materials, sostenibilitat i respecte pel medi ambient i mil responsabilitats més.
De manera que l’RSC no és un llistat de pràctiques, i molt menys un conjunt d’activitats filantròpiques, que no encaixarien dins d’una entitat pública. En aquest Pla es veu clarament que estem
parlant de qualitat professional, d’excel·lència humana, de servei, de compliment d’una funció social
que és el motiu de ser de l’ICS i dels seus centres: en definitiva, és allò que podem anomenar transversal o integral, que passa per totes les sales, despatxos, passadissos i magatzems.
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És a dir, el Pla comença amb un diagnòstic, uns objectius i una definició de l’estratègia, segueix amb
un conjunt de programes i polítiques, i es materialitza en uns resultats que apareixeran en documents
i informes, que després s’analitzaran i avaluaran, per preparar el proper Pla. Però corre el risc de
quedar-se en frases boniques i números atractius, si no esdevé una actitud, en una manera de fer i
de treballar, pensada per a l’usuari i la societat abans que per al funcionari o empleat mateix. El Pla
acaba on va començar: en les persones. No és un instrument de relacions públiques, ni res pensat
per fer amable la figura de l’ICS als usuaris, ni tan sols un conjunt d’accions i fites, sinó un repte per
a les persones que treballen a l’ICS i pels qui col·laboren amb ell, des de dins o des de fora, perquè
la responsabilitat d’una entitat amb gairebé 40.000 professionals no es queda dins les quatre parets
d’un hospital.
Aquest Pla és un repte per a tothom i és un instrument per a la vostra millora personal i professional,
que serà també la dels vostres centres, hospitals i atenció primària, i la del sistema sanitari de Catalunya.
Barcelona, setembre de 2017

Antonio Argandoña
Professor emèrit, titular de la Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa
IESE Business School
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1. INTRODUCCIÓ
L’Institut Català de Salut (ICS), d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública de
referència del sector de la salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels
seus grups d’interès i de la societat en el seu conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat
econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions. La voluntat de l’ICS és oferir qualitat de
servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb coherència i segons les següents premisses:
Ser una institució compromesa amb la sostenibilitat en el model sanitari públic.
Ser una institució accessible i àgil que resolgui els problemes de salut dels pacients i garanteixi la seva seguretat, autonomia i benestar.
Ser una institució que promou la recerca, la innovació tecnològica i organitzativa i la millora
contínua de la qualitat, mitjançant el treball multidisciplinari i la cooperació amb altres dispositius sanitaris i socials.
Ser una institució amb professionals que cerquen l’excel·lència a la seva pràctica.
Ser una institució respectuosa amb el nostre entorn i el medi ambient.
Ser una institució oberta i transparent, oferint els seus resultats de forma pública.
Per això es manifesta el compromís d’establir un marc de referència amb la definició d’una política de
responsabilitat social corporativa, a partir del qual qualsevol entitat de l’ICS pugui dur a terme una
manera de fer socialment responsable, amb compromisos verificables i avaluables, per promoure una
organització saludable, sostenible i solidària amb la ciutadania, capaç de crear una cultura d’autoconeixement i de responsabilitat col·lectiva per a la salut i centrada en les persones.
El Pla de responsabilitat social corporativa 2017-2020 de l’ICS ha de servir per al conjunt de persones
que formen part de l’organització com a eix conductor cap a la consecució dels nous reptes marcats.
L’objectiu final d’aquest Pla, d’acord amb posicionament actual de l’ICS com a empresa pública de
referència, no és un altre que convertir l’ICS en una de les organitzacions líders del sector de la salut
a nivell europeu en l’àmbit de l’RSC.
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2. L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
2.1. Què és l’ICS?
L’Institut Català de la Salut és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb una
plantilla que supera els 39.000 professionals i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris
de tot el territori. Actualment gestiona vuit hospitals (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias i Pujol,
Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Dr. Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta
de Tortosa i Hospital de Viladecans) i 287 equips d’atenció primària, tres dels quals a través d’un
consorci amb l’Hospital Clínic de Barcelona i un quart amb un altre consorci amb l’Ajuntament de
Castelldefels.
Com a entitat de referència dins el sistema públic de salut, l’objectiu de l’ICS és contribuir a la millora
de la salut i de la qualitat de vida de les persones a través de la prestació d’uns serveis sanitaris innovadors i excel·lents, que abasten tant la promoció de la salut com la prevenció i el tractament de les
malalties, des de les més prevalents fins a les més complexes.

Figura 1. Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut
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2.2. L’ICS en xifres
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UN DIA ALS TERRITORIS
Gerència Territorial Lleida
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Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran

Gerència Territorial Catalunya Central
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Gerència Territorial Camp de Tarragona
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Gerència Territorial Terres de l’Ebre
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Gerència Territorial Metropolitana Nord
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Gerència Territorial Metropolitana Sud
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Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

21

Pla RESICS 2017-2020: Pla de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Vall d’Hebron

22 I Institut Català de la Salut

Gerència Territorial Girona
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A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als seus hospitals i centres d’atenció primària. Quatre d’aquests instituts
–VHIR, IDIBELL, IGTP i IRBLleida– estan acreditats per l’lnstituto de Salud Carlos lll com a instituts
d’investigació sanitària.
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Formació especialitzada
Pel que fa a la formació especialitzada, l’ICS té acreditades vuit unitats docents d’atenció familiar i
comunitària, així com vuit centres sanitaris docents, que es corresponen amb cada hospital de l’ICS.
Té un total de 51 especialitats de ciències de la salut acreditades i ofereix un total de 792 places, tant
a hospitals com a centres d’atenció primària.
Formació professional
Durant el curs 2015-2016, 926 alumnes de formació professional han fet pràctiques als centres de
l’ICS. D’aquests, 666 han cursat estudis de grau mitjà i 260, de grau superior.
Estudis de grau
Durant el darrer curs, els centres de l’ICS han acollit 9.949 alumnes de grau. La institució col·labora
amb nou universitats i vuit escoles universitàries i té establerts convenis de pràctiques per a estudiants de gairebé tots els graus de la branca sanitària i biomèdica.
Eina de millora contínua
La formació continuada és una eina de millora molt potent per als professionals de l’ICS. Durant un
any es duen a terme gairebé 6.000 activitats formatives als centres de la institució, cosa que converteix l’ICS en l’empresa del país que més activitats de formació ofereix als seus professionals. Nou de
cada deu activitats formatives són presencials i la resta són de tipus virtual o semipresencials. Durant
els últims anys, aquestes darreres modalitats han anat en augment.
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2.3. Missió, visió i valors

L’ICS realitza la seva activitat i resta els seus serveis sempre sobre la base dels seus valors corporatius
compartits. Els valors que defineixen la institució s’inspiren en els principis de la bioètica, en les virtuts
dels professionals i en les ètiques narratives i de la cura, marcs teòrics de la bioètica contemporània.
Donen sentit a la missió i la visió de l’organització, i la institució es compromet a engegar accions
enfocades a donar-los a conèixer i a promoure’ls.
Valors de l’ICS
Competència
És la capacitat per realitzar una tasca o activitat donant el millor d’un mateix, tenir iniciatives
de millora i estar atent als canvis de l’entorn, cercant constantment l’excel·lència professional.
La competència exigeix mantenir els coneixements, les habilitats i les actituds adequades a
l’activitat que es desenvolupa. La competència comporta destreses professionals i personals.
Participació
És el fet d’involucrar-se en qualsevol tipus d’activitat o projecte per incidir en la presa de decisions de la institució. La participació exigeix compartir informació, requereix transparència
i retorn dels resultats dels processos participatius. De la participació depèn sentir-se part de
l’empresa i el treball en equip, cabdals per a la motivació.
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Compromís
És l’obligació de complir els acords i d’actuar responsablement, és a dir, fer-se càrrec de les conseqüències de la pròpia acció. Comporta integritat i professionalitat, d’acord amb la legislació
vigent i amb respecte als drets humans i a les llibertats individuals. És des del compromís que
neix la confiança, sense la qual no hi ha confidència, fonamental en la relació assistencial.
Equitat
És el tracte adequat i just a les circumstàncies i valors de les persones, sense discriminar ningú,
i amb igualtat d’oportunitats, sense distinció de lloc de residència, tot considerant els graus de
vulnerabilitat.
Innovació
És la capacitat d’introduir canvis per millorar serveis o processos, tant assistencials com organitzatius, sospesant prudentment riscos i beneficis.
Transparència
És el fet de donar a conèixer la informació de l’organització de forma permanent, actualitzada
i entenedora mitjançant els instruments més accessibles. D’aquesta transparència informativa
depèn la confiança i la participació.

2.4. Marc estratègic
Al març de 2016, coincidint amb el canvi de l’equip directiu a l’Institut Català de la Salut, es va realitzar una anàlisi per determinar els objectius estratègics i accions a desenvolupar. A partir d’un procés
de reflexió estratègica es defineix el Pla d’acció 2016-2017, que és aprovat pel Consell d’Administració el 28 de setembre de 2016. Aquest Pla d’acció posa en valor els professionals de la institució,
aposta per un model assistencial basat en la participació, la gestió clínica i el consens i referma l’ICS
com a centre de referència del model sanitari i potencia la recerca i la docència.
El Pla d’acció 2016-2017 inclou 10 línies estratègiques alineades amb el Pla de Salut 2016-2020 del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 2. Alineació de les línies estratègiques de l’ICS amb el Pla de Salut
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Figura 3. Eixos del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020
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Línies estratègiques de l’ICS
1. Liderar l’ICS i estar a disposició del territori
Cal que des del Centre Corporatiu s’implementin plans de lideratge. Uns plans que han de
ser globals, amplis i profunds i que abastin tots els niells de la nostra organització. Per tal de
poder-los dur a terme serà necessari implantar una formació específica que permeti alinear-los
amb l’estratègia de la nostra organització.
2. Desenvolupar un model d’atenció orientat a la ciutadania
El model ha de vetllar pel compliment dels drets i deures de la ciutadania en l’atenció sanitària,
informar, orientar, assessorar i tractar els pacients i llurs familiars, atendre les queixes, reclamacions i suggeriments presentats i avaluar la seva satisfacció.
3. Promoure el lideratge, la cultura i la participació en qualitat i seguretat
Ser una institució que integri la qualitat assistencial i la seguretat clínica en tota l’organització
amb la participació de les persones (ciutadania i professionals) adreçant-nos cap a l’excel·lència
i sent referents per a tots els grups d’interès, segons el Pla d’acció de qualitat i seguretat dels
pacients de l’ICS 2015-2017.
4. Promoure la participació en la gestió dels nostres professionals
Cal facilitar la participació i la corresponsabilització dels professionals en la gestió, aportant
eficàcia, eficiència i innovació.
5. Desenvolupar mesures de sostenibilitat econòmica basades en la participació professional
En un entorn marcat per la crisi econòmica, la necessitat de garantir la sostenibilitat de l’ICS i la
qualitat de les prestacions i els serveis que oferim implica un procés de reflexió estratègica que
promogui la participació dels professionals.
6. Promoure activament una política de responsabilitat corporativa, estratègia “marca ICS”,
reputació i orgull
Per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, amb la finalitat de millorar la qualitat
de vida dels nostres professionals, les comunitats en les quals opera i la societat en el seu conjunt. L’objectiu és promoure un model de gestió sanitària des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa, orientat a impulsar mesures de sostenibilitat econòmica, racionalitzar
i optimitzar l’ús dels recursos energètics, millorar el clima laboral i promoure el compromís amb
l’empresa i posicionar l’organització en l’entorn social i institucional com a empresa responsable.
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7. Promoure, crear i consolidar xarxes i pactes amb altres proveïdors sanitaris que garanteixen
la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari
El treball en xarxa i els pactes estratègics són factors clau per donar resposta a la necessitat de
coordinació imprescindible en la continuïtat assistencial, per garantir l’equitat en l’assistència en
qualitat, i per assegurar la sostenibilitat a l’hora de generar sinergies tant d’economia d’escala
com del que és més important, sinergies de coneixement.
8. Promoure el desenvolupament de les TIC i d’altres tecnologies de la comunicació
Les TIC es configuren com un element estratègic cabdal en el desenvolupament de la societat
del segle XXI, de tal manera que l’aposta estratègica de l’ICS cap a les TIC és un element transversal bàsic per tal de situar-lo en una posició preeminent en l’àmbit de la salut, així com en el
de la recerca i la docència.
9. Promoure la recerca i la innovació en salut
Com a elements clau perquè el sistema sanitari pugui fer la funció de prevenir, curar i alleugerir
el patiment de pacients, promoure la salut de les persones i assolir estàndards de qualitat i sostenibilitat en l’assistència sanitària.
10. Promoure la docència i la gestió del coneixement
L’ICS és una empresa que demostra la seva capacitat de treballar amb el coneixement, forma
cada any en els seus centres 2.400 especialistes de 51 especialitats diferents en ciències de la
salut, acull més de 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments, així com l’activitat de formació continuada dirigida als seus professionals.
Figura 4. Línies estratègiques de l’Institut Català de la Salut
10 línies estratègiques
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3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA A L’ICS
3.1. Context
Les bases de la responsabilitat social corporativa en la política de la Unió Europea es van recollir, per
primera vegada, en el Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de
les empreses (2001), on es va definir l’RSC com “la integració voluntària per part de les empreses
de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d’interès:
clients, proveïdors, treballadors, accionistes, la comunitat en què opera”.
A Catalunya, l’any 2009, el Govern va aprovar un pla per fomentar la responsabilitat social entre les
empreses i l’Administració, on es destaca el paper de les administracions públiques com a catalitzadores de la responsabilitat social. El pla estableix tot un conjunt d’objectius orientats a potenciar a
l’Administració polítiques de recursos humans socialment responsables, actuacions de bones pràctiques ambientals i energètiques i promoure la transparència informativa i la participació pública.
Al setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va adoptar formalment l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible, recollida en el document “Transformar el nostre món: l’Agenda
2030 per al desenvolupament sostenible”, que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) i 169 fites a assolir de cara a l’any 2030.
Figura 5. Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per al 2030
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El Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a l’XI legislatura, aprovat el mes d’abril
del 2016, es va comprometre a elaborar un Pla nacional d’ODS per assegurar la implementació de
l’Agenda 2030 a Catalunya, i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat. El 14 de febrer de 2017, el Govern de Catalunya aprova la
creació d’una comissió interdepartamental per a l’elaboració del Pla. El disseny del Pla parteix d’una
prova pilot dels objectius ambientals realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través
de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de Catalunya (CADS).

3.2. Antecedents
Amb l’objectiu i el compromís de continuar transformant l’ICS en una empresa pública excel·lent i
de referència, líder en el sistema de salut català, els darrers anys s’han iniciat una sèrie d’actuacions
de caire estratègic que han dirigit l’organització a repensar els seus objectius d’acord amb un model
de gestió sostenible.
L’ICS, seguint l’estratègia fixada per la Generalitat, elabora l’any
2010 el Pla estratègic de responsabilitat social corporativa 20102014 per incorporar la responsabilitat social en la seva gestió.
Aquest Pla aposta per potenciar accions encaminades a promoure
la sostenibilitat econòmica, el compromís ambiental i la promoció
de polítiques socials dins l’empresa.

Al novembre de 2016 l’ICS aprova el Pla d’acció 2016-2017, que inclou la línia estratègica de “Promoure activament una política de responsabilitat corporativa, estratègia ‘marca ICS’, reputació i
orgull”. En aquest context es planteja el desenvolupament del segon Pla de responsabilitat social
corporativa de l’ICS per al període 2017-2020. Aquest Pla ha de ser el full de ruta per dotar de coherència les actuacions en aquest àmbit i propiciar un conjunt d’actuacions de comunicació orientades
a transmetre aquestes iniciatives als grups d’interès.
L’elaboració del segon Pla d’RSC pretén vincular-se tant en continguts com en plantejament amb
el procés de reflexió estratègica que l’ha generat. A més, preveu i parteix no només del marc legal
existent, sinó de la identificació dels principals grups d’interès, de les polítiques sanitàries dutes a terme pels diferents nivells de l’Administració, dels antecedents existents dins l’organització en matèria
d’RSC i d’altres pràctiques existents en el sector.
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3.3. Procés d’elaboració del Pla de responsabilitat social corporativa
El procés d’elaboració d’aquest segon Pla d’RSC permet una identificació dels objectius i prioritats
que es volen plantejar els propers anys (objectius i prioritats que cal interpretar en un conjunt de
compromisos que la institució pren envers els seus treballadors i cap a la ciutadania) i, tenint en
compte la visió, missió i valors de l’ICS, dotar l’organització d’un marc general d’actuació on poder
encabir el conjunt de compromisos a desenvolupar per a cada un dels àmbits.
El Pla d’RSC comporta una sèrie de fases que es concreten de la forma següent:
Fase I. Iniciativa
Compromís de la direcció per implantar
l’estratègia d’RSC

Inclusió dels objectius de gestió responsable als objectius estratègics
i al pla d’acció anual.
Aprovació de la política d’RSC.
Constitució de la Comissió d’Ètica i i Responsabilitat Social Corporativa.

Fase II. Anàlisi

Definició qüestionari d’RSC per realitzar la diagnosi.

Diagnòstic de la situació de l’ICS respecte de

Benchmarking de centres d’atenció primària i atenció especialitzada.

l’RSC

Mapa de grups d’interès: expectatives, estratègia de relació.
Identificació de punts forts i àrees de millora.

Fase III. Definició
Definició de l’estratègia d’RSC

Disseny del Pla d’RSC: objectius i accions a assolir.
Identificació d’indicadors quantificats per a l’avaluació del procés.
Planificació temporal.
Guia de comunicació per a la construcció de credibilitat a l’entorn de

Fase IV. Implantació

l’estratègia d’RSC.

Implementació de l’estratègia d’RSC

Desplegament del Pla d’RSC als centres d’atenció primària i d’atenció
especialitzada dels territoris.

Fase V. Seguiment i avaluació

Seguiment semestral del desenvolupament de les accions.
Seguiment anual dels indicadors.

Aquest Pla de responsabilitat social corporativa 2017-2010 és producte de les fases I, II i III. Es parteix de la constitució d’un grup de treball intern liderat des del Centre Corporatiu i amb representació dels referents de cadascuna de les gerències territorials. El grup s’encarrega d’aportar una visió
estratègica transversal sobre l’RSC a l’ICS; per això:
Identifica les dimensions i grans temes de l’RSC realitzada pel Comitè de Direcció de l’ICS a
partir de vincular el Pla estratègic de l’ICS amb els grans temes de l’RSC.
Analitza els punts forts i les àrees de millora identificats en la diagnosi d’RSC dels centres ICS.
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Realitza un intercanvi d’opinions entorn d’aquests temes en una sessió de treball amb els
membres del grup i el posterior desenvolupament dels grans àmbits d’actuació prioritaris.
Elabora una llista de compromisos d’RSC, amb unes àrees d’actuació a desplegar específiques
i una primera llista provisional d’indicadors i de responsables de l’execució i seguiment (compromisos calendaritzats en una proposta de quadre de seguiment).
A partir d’aquestes tasques es defineix el Pla d’RSC per al període 2017-2020, que és aprovat
pel Comitè de Direcció i el Consell d’Administració.

3.4. Diagnòstic de responsabilitat social corporativa
L’ICS ha impulsat una sistemàtica per identificar la situació actual dels seus centres respecte del model de responsabilitat social. Conèixer la realitat de cada centre ha permet iniciar la implantació d’un
sistema de millora contínua i definir el segon Pla de responsabilitat social corporativa de la institució.
La diagnosi de situació s’ha realitzat mitjançant el disseny d’un qüestionari en format electrònic amb
50 criteris distribuïts en sis àmbits:
1) Gestió ètica i bon govern
2) Orientació a l’usuari
3) Orientació als professionals
4) Compromís amb el medi ambient
5) Relació amb proveïdors
6) Relacions amb la comunitat
El qüestionari permet detectar àrees de millora per definir l’estratègia d’RSC de l’ICS, obtenir un
resultat individual de cada centre i fer benchmarking entre centres per identificar bones pràctiques.
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A la figura següent es pot visualitzar l’arbre de criteris avaluats:
Figura 6. Arbre de criteris d’avaluació de l’RSC a l’ICS

La recollida de dades es va realitzar entre el 24 d’abril i el 5 de juliol de 2017.
Els àmbits de l’RSC més treballats als centres de l’ICS són l’Orientació als professionals i l’Orientació
a l’usuari. Els àmbits menys desenvolupats són el Compromís amb el medi ambient, Relacions amb la
comunitat, Relacions amb proveïdors i Gestió ètica i bon govern. Del conjunt dels 50 criteris avaluats,
cal destacar que només un dels criteris no ha estat implantat en cap centre, l’Adhesió a iniciatives
d’RSC.
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Taula 1. Criteris de gestió sostenible als centres de l’ICS. Percentatge d’implantació
Criteris

Implantat

En curs

No implantat

NS/NC

Total

%

%

%

%

%

Sostenibilitat econòmica

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Pla estratègic

92,86

7,14

0,00

0,00

100,00

Codi de bon govern

85,71

0,00

0,00

14,29

100,00

Portal de transparència

78,57

7,14

7,14

7,14

100,00

Identificació grups d’interès

64,29

21,43

14,29

0,00

100,00

Política anticorrupció

57,14

7,14

28,57

7,14

100,00

Seguiment Codi ètic

57,14

28,57

7,14

7,14

100,00

Registre de legislació

28,57

14,29

35,71

21,43

100,00

Pla d’acció en RSC

14,29

57,14

28,57

0,00

100,00

Memòria de sostenibilitat

14,29

35,71

50,00

0,00

100,00

Adhesió iniciatives RSC

0,00

0,00

92,86

7,14

100,00

2. Orientació a l’usuari

%

%

%

%

%

Publicació carta de serveis

92,86

7,14

0,00

0,00

100,00

Sistema gestió de la qualitat

92,86

7,14

0,00

0,00

100,00

Pla de seguretat del pacient

85,71

14,29

0,00

0,00

100,00

Guia de comunicació drets i deures pacient

85,71

14,29

0,00

0,00

100,00

Pla de millora de reclamacions i enquestes

78,57

21,43

0,00

0,00

100,00

Canals de comunicació amb pacients i
familiars

78,57

14,29

7,14

0,00

100,00

Pla d’acció efectes adversos notificats

64,29

35,71

0,00

0,00

100,00

Mesures protecció confidencialitat

64,29

35,71

0,00

0,00

100,00

Projectes teleassistència

42,86

57,14

0,00

0,00

100,00

Participació del pacient en comissions

28,57

50,00

21,43

0,00

100,00

Mediació intercultural

7,14

28,57

64,29

0,00

100,00

%

%

%

%

%

Participació professional en la gestió

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Promoció de recerca i innovació

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Diversitat de gènere al Comitè de Direcció

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Desenvolupament professional

92,86

7,14

0,00

0,00

100,00

Conciliació de la vida laboral, personal i
familiar

85,71

7,14

7,14

0,00

100,00

Integració laboral de persones amb discapacitat

85,71

14,29

0,00

0,00

100,00

1. Gestió ètica i bon govern

3. Orientació als professionals
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Criteris

Implantat

En curs

No implantat

NS/NC

Total

Canal de queixes i suggeriments

85,71

7,14

7,14

0,00

100,00

Avaluació del clima laboral

78,57

14,29

7,14

0,00

100,00

Salut i seguretat en el treball

71,43

28,57

0,00

0,00

100,00

Pla de formació àrees social i mediambiental

71,43

21,43

7,14

0,00

100,00

Guia de comunicació

64,29

35,71

0,00

0,00

100,00

Desplegament pla d’igualtat

57,14

35,71

7,14

0,00

100,00

Descripció dels llocs de treball

57,14

42,86

0,00

0,00

100,00

Gestió lingüística

57,14

21,43

21,43

0,00

100,00

%

%

%

%

%

Pla de gestió de residus

92,86

7,14

0,00

0,00

100,00

Política mediambiental

71,43

21,43

7,14

0,00

100,00

Estalvi energètic i reducció d’emissions

71,43

21,43

7,14

0,00

100,00

Optimització consum d’aigua

64,29

7,14

28,57

0,00

100,00

Sistema de gestió mediambiental

57,14

21,43

21,43

0,00

100,00

Promoció de la mobilitat sostenible

35,71

28,57

35,71

0,00

100,00

%

%

%

%

%

Aliances amb proveïdors

71,43

21,43

7,14

0,00

100,00

Compra responsable

57,14

21,43

0,00

21,43

100,00

Avaluació de proveïdors

35,71

35,71

14,29

14,29

100,00

Codi ètic cadena de subministrament

28,57

28,57

21,43

21,43

100,00

%

%

%

%

%

Programa de relacions amb la comunitat

85,71

14,29

0,00

0,00

100,00

Col·laboració amb empreses i entitats

71,43

28,57

0,00

0,00

100,00

Voluntariat corporatiu entre els professionals

50,00

14,29

35,71

0,00

100,00

Cooperació internacional

42,86

28,57

28,57

0,00

100,00

4. Compromís amb el medi ambient

5. Relació amb proveïdors

6. Relacions amb la comunitat

D’aquesta diagnosi es desprenen els punts forts de la gestió responsable de l’ICS i les àrees de millora, que han estat el punt de partida per a l’elaboració del nou Pla de responsabilitat social corporativa. (Taula 2).
D’altra banda, podem obtenir una visió estratègica a partir dels sis criteris de gestió sostenible (basats
en la norma SGE21) amb la confecció del mapa estratègic. Es tracta d’un model de gestió basat en la
metodologia Balanced Scorecard (BSC), que inclou quatre perspectives (resultats, clients, processos,
i organització i professionals) i situa cadascun dels objectius i accions del Pla en una d’aquestes; això
permetrà avaluar el seu assoliment a partir de la seva planificació inicial.
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Figura 7. Mapa Estratègic Pla RESICS. Metodologia Balanced Scorecard
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Orientació
als
professionals

Taula 2. Punts forts i àrees de millora
ÀMBIT

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

mesures implantades en més del 75% dels centres

mesures implantades en menys del 75% dels centres

• Pla d’acció en RSC
• Pla estratègic
Gestió ètica i bon

• Sostenibilitat econòmica

govern

• Codi de bon govern
• Portal de transparència

• Identificació grups d’interès
• Registre de legislació
• Política anticorrupció
• Seguiment Codi ètic
• Memòria de sostenibilitat
• Adhesió iniciatives RSC

• Publicació carta de serveis
• Sistema gestió de la qualitat
• Pla de seguretat del pacient
• Pla de millora de reclamacions i
Orientació a l’usuari

enquestes

• Guia de comunicació drets i deures
pacient

• Pla d’acció efectes adversos notificats
• Mesures de protecció confidencialitat
• Projectes teleassistència
• Participació del pacient en comissions
• Mediació intercultural

• Canals de comunicació amb pacients i
familiars

• Participació professional en la gestió
• Promoció de recerca i innovació
• Diversitat de gènere al Comitè de
Direcció

• Conciliació de la vida laboral, personal i
Orientació als
professionals

familiar

• Integració laboral de persones amb
discapacitat

• Desenvolupament professional

• Desplegament del pla d’igualtat
• Salut i seguretat en el treball
• Descripció dels llocs de treball
• Gestió lingüística
• Pla de formació àrees social i mediambiental
• Guia de comunicació

• Canal de queixes i suggeriments
• Avaluació del clima laboral
• Política mediambiental
• Pla de gestió de residus

• Optimització consum d’aigua
• Estalvi energètic i reducció d’emissions

Compromís amb el medi
ambient

• Sistema de gestió mediambiental
• Promoció de la mobilitat sostenible
• Compra responsable
• Avaluació de proveïdors
• Codi ètic cadena de subministrament

Relació amb proveïdors

• Aliances amb proveïdors
• Cooperació internacional
Relacions amb la
comunitat

• Programa de relacions amb la comunitat

• Voluntariat corporatiu entre els
professionals

• Col·laboració amb empreses i entitats
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3.5. Grups d’interès
Per a l’elaboració del Pla s’ha seguit un procés d’anàlisi que parteix del posicionament previ de la
nostra organització en matèria d’RSC, les expectatives dels grups d’interès i generadors d’opinió, així
com també les expectatives internes de l’organització cap a aquests temes. Aquest procés ha permès
una identificació raonada d’objectius i prioritats.
El concepte de grups d’interès es defineix com aquelles organitzacions que són afectades i afecten
l’empresa tant en temes econòmics com socials i/o mediambientals. Ara bé, generalment és molt
difícil establir un mapa de grups d’interès per a una organització, sobretot per a una gran i complexa
com la nostra, i resulta encara més difícil posar aquests grups d’interès en un mapa que expliqui la
relació que hi ha entre cadascun d’aquests i l’organització.
Així, hi ha grups d’interès que són centrals per a l’empresa, com per exemple els seus treballadors
i treballadores, i d’altres que poden ser més perifèrics, com per exemple un govern local en una de
les poblacions on l’organització té un centre. A més, és molt difícil establir un límit, una frontera, als
grups d’interès que tenim en compte.
Per elaborar el nostre mapa de grups d’interès, hem partit d’un model d’anàlisi dissenyat per Mitchell, Agle i Wood, on es proposa llistar els grups d’interès de l’organització i classificar-los segons
tres eixos centrals, tal com s’aprecia a la figura següent: (1) el poder que té el grup sobre la nostra
organització; (2) la legitimitat que té en la seva demanda o exigència en l’àmbit de l’RSC; i (3) la
urgència que té aquesta exigència o demanda.

PODER

Stakeholder
adormit

Stakeholder
dominant

LEGIMITAT
Stakeholder
discrecional

Stakeholder
definitiu
Stakeholder
perillós

Stakeholder
dependen

Stakeholder
que demana
Stakeholder = grup d’interès

URGÈNCIA
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S’ha definit la llista dels grups d’interès de cara a intentar trobar la forma de classificar-los, segons
el model de la figura anterior, i s’ha establert un primer mapa de grups d’interès segons dos criteris
principals:
El consens unànime que aquests són els grups d’interès més rellevants per a nosaltres.
L’acord en què aquests grups d’interès es poden dividir en tres nivells, segons la importància estratègica que tenen, segons la figura següent:
Figura 8. Mapa de grups d’interès de l’ICS

1
2
3

Usuaris
Professionals ICS
Altres proveïdors assistencials
Universitat i centres de recerca
Sindicats
Reguladors i CatSalut
Administradors locals
Organitzacions d’usuaris
Comunitats

Proveïdors no assistencials
Gran indústria
Col·legis professionals
Societats científiques
Mitjans de comunicació
Tercer sector

Tenim uns grups d’interès centrals o de primera corona (1) sense els quals la institució no té raó de
ser; no tenir-los en compte dificultaria enormement les nostres operacions. A més, disposem d’uns
altres grups d’interès, els de segona corona (2), que són extremadament importants, però amb els
quals estableix relacions més temporals i menys a llarg termini. Finalment, tenim uns grups d’interès
externs i històricament menys relacionats amb les activitats del nostre dia a dia que anomenem de
tercera corona (3), on trobem els mitjans de comunicació o les organitzacions del tercer sector. Val a
dir que aquests grups d’interès de tercera corona aniran guanyant en força i importància en el proper
futur.
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En l’àmbit operatiu, ens interrelacionem amb cadascun d’aquests grups de maneres diferents. Per
exemple, conceptualment es consideren clau els professionals que treballen a l’organització, però en
l’àmbit operatiu això vol dir relacionar-se amb dos grups que s’han d’abordar de forma independent:
(1) els sindicats i (2) els professionals en general. El mateix passa amb les persones usuàries, que en
l’àmbit operatiu es tracten a través de tres grups: (1) usuaris, (2) organitzacions d’usuaris, i (3) comunitats.
Per tant, en l’àmbit operatiu, els nou grups d’interès de l’ICS identificats a continuació es converteixen en quinze grups d’interès clau a nivell operatiu:
Taula 3. Descripció dels grups d’interès de l’ICS
CORONA

GRUPS D'INTERÈS
Usuaris
Professionals ICS

1

Treballadors i treballadores de la nostra organització.
Aquells proveïdors que d'alguna manera col.laboren i també
competeixen amb nosaltres, com altrese hospitals, altres xarxes, etc.

Universitat i centres de recerca

Universitats i centres ambels quals es generen activitats tant de recerca
com docents.

Sindicats

Organitzacions sindicals amb representació significativa.

Reguladors i CatSalut

Organismes que financen i regulen les activitats que realitzem, incloent
CatSalut, Departament de Salut, Ministeri de Salut, etc.

Administracions locals

Ajuntaments i administració pública.

Comunitats
Proveïdors no assistencials

Associacions de pacients, usuaris organitzats, etc.
Comunitats locals i societat en general, incloent països en vies de
desenvolupament, quart  món, etc.
Aquells proveïdors de productes i serveis necessaris pel dia a dia del
nostre funcionament, com ara transport, menjar, serveis, etc.

Gran indústria, productes i serveis
salut

Grans empreses relacionades amb el sector, com ara farmacèutiques o
proveïdors de tecnologia, i amb qui es poden establir projectes,
col.laboracions i partenariats.

Col·legis professionals i societats
científiques

Organitzacions col.legials professionals, etc.

Organitzacions amb objectius
socials

3

Usuaris i usuàries dels erveis, com ara pacients i familiars.

Altres proveïdors assistencials

Organitzacions d’usuaris

2

DESCRIPCIÓ

Mitjans de comunicació
Tercer sector

ONG i fundacions amb objectius socials i mediambientals
Mitjans tant de premsa, ràdio, televisió i internet.
Tercer sector.

El mapa d’expectatives i demandes sovint no coincideix amb l’anàlisi d’impactes de temes d’RSC,
però permet identificar àmbits sobre els quals poder construir polítiques d’RSC conjuntament, així
com canals de comunicació i diàleg que es poden fer servir en l’àmbit operatiu.
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Els canals de comunicació o interrelació amb cadascun dels grups d’interès són:
Taula 4. Model de relació i diàleg amb els grups d’interès de l’ICS
1.- GRUPS D´INTERÈS OPERATIUS DE PRIMERA CORONA
Grups d´interès clau

Expectatives / demandes

Canal de comunicació actual

Reguladors
i CatSalut

•
•
•
•
•
•
•
•

Sostenibilitat financera
Reducció costos
Reducció temps d´espera
Servei
Reporting
Compliment del contracte
Millora salut de la población
Disminuir desigualtats socials en salut

•
•
•
•
•
•
•
•

Professionals

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formació
Retribució
Reconeixement
Participació (diàleg)
Desenvolupament professional
Conciliació personal laboral
Lideratge
Igualtat
Seguretat i salut
Clima de treball
Innovació
Voluntariat
Cooperació internacional
Acollida nous professionals
Model de gestió

• Relacions laborals diàries
• Enquestes: qualitat de vida professionals, risc
psicosocial
• Comissions i grups de treball
• Sistema de suggeriments
• Carrera professional
• Juntes clíniques
• Pla d´acollida a nous professionals
• FAS
• Convenis / voluntariat / cooperació internacional
• DPO
• Normativa de FC
• Pla de formació anual

Sindicats

•
•
•
•
•
•
•
•

Formació
Retribució
Reconeixement
Participació (diàleg)
Desenvolupament profesisonal
Seguretat i salut
Clima de treball
Igualtat

•
•
•
•

Mesa sectorial
Juntes de personal
Normativa de FC
Comitès de salut laboral i seguretat

•
•
•
•
•
•

Teleassistència
Mediació intercultura
Resultats (salut)
Instal·lacions
Eines i màquines (raig X, ecografies, etc)
Disposar de tecnologia asistencial puntera
i en bon estat de funcionament
Tracte
Comunicació
Informació
Respecte als drets com usuaris (informació,
participació, intimitat, confidencialitat,
etc,…)
Temps d’espera
Coordinació
Seguiment (posterior)
Eficiència
Qualitat
Gestió de la demanda
Lllista d´espera
Accesibilitat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionals
Informació electrònica
Fulletons i altres informacions
Call centers
Enquestes
Mediadors culturals
Memòria de qualitat
innovació d´aparellatge
Reposició de material
Gestió de reclamacions i suggeriments
Web
Jornada de portes obertes
Participació en esdeveniments comunitaris

Usuaris

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Legislació
Contracte programa
Normativa
Nous programes
Reunions de Direcció
Plans estratègics, Qualitat, etc.
Control de gestió
Memòria
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1.- GRUPS D´INTERÈS OPERATIUS DE PRIMERA CORONA
Grups d´interès clau

Organitzacions
d’usuaris

Comunitat

Expectatives / demandes
•
•
•
•
•
•
•
•

Canal de comunicació actual

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualitat
Seguretat clínica
Instal·lacions
Eines i màquines (RX, ecografies, etc)
Tracte
Comunicació
Informació
Respecte als drets com usuaris (informació,
participació, intimitat, confidencialitat, etc,)
Coordinació
Eficiència
Qualitat
Innovació

•
•
•
•
•
•
•

Comunicació
Diàleg
Contribució a la comunitat
Participació de les comunitats
Voluntariat
Sostenibilitat
Universalitat

• Consells de participació dels hospitals
• Jornades de portes obertes
• Participació en esdeveniments comunitaris

Diàlegs
Comunicacions
Jornades
Comissions
Associacions

• Coordinació amb serveis com policia local
o bombers
• Servei
• Atenció primària
• Disminuir les desigualtats socials en salut
• Millora salut població
• Comunicació i diàleg
• Sostenibilitat
• Xarxa

• Reunions Direcció
• Comissions de treball
• Relació continuada entre serveis (policia, bombers, etc.)
• Queixes i reclamacions
• Convenis i acords de col·laboració

Universitats
i
Centres de
recerca

• Bones pràctiques de recerca (ètiques)
• Comunicació i difusió resultats
• Realitzar recerques en àmbits no (o poc)
coberts
• pel sector privat

• 9 instituts de recerca
• Comissions (són internes dels hospitals, no ens
externs)
• L’únic: les comissions de recerca
• Comitès i comissions (són interns dels hospitals,
no ens externs)
• Comitès científics
• Associacions científiques
• Convenis pregrau
• Convenis postgrau

Altres
Proveïdors
assistencials

• Coordinació
• Qualitat del servei prestat
• Condicions pagament (de fet paga el CatSalut)
• Contractes / Acords
• Atenció als pacients (servei)
• Informació

•
•
•
•
•

Administració
Local

48 I Institut Català de la Salut

Aliances / Convenis
Concursos
Contacte gestors serveis / aliances
Comissions i equips de treball
Contractes

2.- GRUPS D´INTERÈS OPERATIUS DE SEGONA CORONA
Grups d´interès clau

Proveïdors
no
assistencials

Expectatives / demandes
•
•
•
•

Coordinació
Condicions pagament
Contractes / Acords
Informació

Canal de comunicació actual
•
•
•
•
•
•

Aliances
Concursos
Contacte gestors serveis
Enquestes a proveïdors
Contractes
Memòries anuals

Gran industria
de productes i
Serveis de salut

• Aliances estratègiques (sinergies)

• Concursos (plecs tècnics)
• Contractes
• Taules de contractació

Col·legis
Professionals i
Societats
científiques

•
•
•
•
•
•

• Aliances estratègiques
• Convenis
• Formació

Formació
Ocupació
Desenvolupament professional
Recerca
Innovació
Coneixement

3.- GRUPS D´INTERÈS OPERATIUS DE TERCERA CORONA
Grups d´interès clau

Expectatives / demandes

Canal de comunicació actual

Mitjans
de
Comunicació

•
•
•
•

Transparència
Comunicació
Diàleg
Coneixements

•
•
•
•
•
•

Jornades i presentacions
Notes de premsa
Rodes de premsa
Publicacions
Web
Butlletins electrònics

Tercer sector

•
•
•
•
•
•

Universalitat
Equitat
Solidaritat
Sostenibilitat
Participació
Innovació

• Aliances estratègiques
• Convenis
• Formació
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3.6. Política de responsabilitat social corporativa
La Política de responsabilitat social corporativa de l’ICS, aprovada pel Consell d’Administració el 20
d’abril de 2017, s’emmarca en l’àmbit de la missió, visió i valors de l’organització. Entre les polítiques
corporatives, la de responsabilitat social corporativa vetlla per afavorir dins l’organització la cultura de
responsabilitat social amb caràcter global. Aquesta política té per objecte establir els principis bàsics
i el marc general d’actuació per a la gestió de les pràctiques de responsabilitat social corporativa i és
d’aplicació en tots els centres de l’ICS, amb les particularitats que hi puguin establir cadascun d’ells.
L’ICS, d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública de referència del sector de la
salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la
societat en el seu conjunt, amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i
social en les seves actuacions. Els eixos que constitueixen aquest model són:
Promoure una atenció sanitària integrada i participativa, amb la definició del paper dels agents
implicats (pacients, professionals i proveïdors) i la seva responsabilitat en el funcionament de
l’organització.
Afavorir la millora contínua dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania des de tots els nivells
de l’organització, la gestió per processos i l’orientació a resultats.
Vetllar per la competència, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament professional del
nostre equip humà.
Ser responsables amb el medi ambient amb actuacions que minimitzen l’impacte de la nostra
activitat.
I per això estableix, amb la seva Política de responsabilitat social corporativa, un marc de referència
a partir del qual qualsevol entitat de l’ICS pugui dur a terme una manera de fer socialment responsable, amb compromisos verificables i avaluables que es detallen a continuació:
Promoure el bon govern de la institució, traslladant aquest compromís a la planificació estratègica i definint objectius operatius per assolir la sostenibilitat econòmica, mediambiental i
social.
Potenciar la gestió ètica, assistencial, investigadora i docent, amb la implantació i el seguiment
del Codi ètic, que estableix les pautes de conducta de les persones que treballen a l’ICS o en
nom de l’ICS, tot fomentant la transparència de les actuacions realitzades amb la difusió periòdica dels resultats assolits de forma accessible i comprensible a la ciutadania.
Identificar als grups d’interès i desenvolupar una estratègia de diàleg amb el desplegament de
canals i espais de comunicació que facilitin la seva participació.
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Garantir l’aplicació del principi de qualitat i seguretat del pacient en la prestació dels serveis
amb l’objectiu d’aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris i els millors resultats possibles
en salut de les persones.
Incrementar les actuacions i actituds orientades a humanitzar les nostres actuacions i les nostres estructures en termes de tracte, amabilitat, confort i accessibilitat.
Innovar i incorporar innovacions que millorin o ajudin a millorar qualsevol estratègia, iniciativa
i actuació relacionada amb els eixos del nostre model de gestió.
Afavorir un bon clima laboral mitjançant la promoció de mesures de relacions laborals que
incorporen la contractació estable i la seguretat en el lloc de treball, el desenvolupament professional de l’equip humà, el lideratge clínic, la promoció de la salut, i potenciant la prevenció
de riscos laborals i la igualtat d’oportunitats per tal d’afavorir un entorn saludable.
Desenvolupar una estratègia d’actuació davant el canvi climàtic amb la implantació de mesures orientades a minimitzar l’impacte en el medi ambient, amb el màxim aprofitament dels
recursos energètics i prevenció de la contaminació.
Establir un marc de relacions amb els proveïdors de productes i serveis amb criteris de competitivitat, qualitat i responsabilitat social i mediambiental.
Promoure la col·laboració amb la comunitat en l’establiment de sinergies amb entitats del
territori i participació en iniciatives de cooperació internacional i solidaritat.
Per al compliment d’aquests compromisos, la Direcció de l’ICS realitzarà un seguiment i avaluació
anual per promoure una organització saludable, sostenible i solidària amb la ciutadania, capaç de
crear una cultura d’autoconeixement i de responsabilitat col·lectiva per a la salut i centrada en les
persones.
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4.
Pla d’acció
2017-2020
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4. PLA D’ACCIÓ 2017-2020
4.1. Àmbits d’actuació
El desplegament del Pla de responsabilitat social corporativa de l’ICS es realitza en sis àmbits d’actuació, determinats pels grup d’interès i transversals a tota l’organització:

1.- Gestió ètica i bon govern

1

Gestió ètica i bon govern

2

Usuaris

Professionals

3.- Orientació als professionals

3

4.- Compromís amb el medi ambient

4

Mediambient

5.- Relació amb proveïdors

5

Proveïdors

6.- Relacions amb la comunitat

6

Comunitat

2.- Orientació a l’usuari

Actius i potencials

Actius i potencials

Estratègia ambiental

Subministradors i col·laboradors

Veïns, societat civil

4.2. Objectius i accions
Els compromisos de la política d’RSC es desplegaran mitjançant aquest Pla de responsabilitat social
corporativa 2017-2020 a través de 26 objectius i 57 accions classificades per àmbit d’actuació:

1

ÀMBIT 1. GESTIÓ ÈTICA I BON GOVERN

Objectiu 1. Promoure la sostenibilitat i la transparència
1.1. Adequació econòmica al contracte programa
1.2. Creació d’un registre corporatiu de normativa i legislació aplicable a l’ICS
1.3. Publicació de resultats econòmics, socials i mediambientals al portal de la transparència
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Objectiu 2. Afavorir el diàleg amb els grups d’interès
2.1 Definició i implantació del model corporatiu de relació i diàleg amb els grups d’interès
Objectiu 3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social
3.1. Revisió i actualització del Codi de bon govern del Consell d’Administració
3.2. Revisió i actualització del Codi ètic
3.3. Elaboració de Codi del Comitè de Direcció
3.4. Constitució de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social
3.5. Realització d’una diagnosi d’RSC dels centres de l’ICS
Objectiu 4. Potenciar la marca ICS com a model de responsabilitat social
4.1. Adhesió a iniciatives orientades a la promoció de l’RSC (Global Compact, Hospitales Verdes y Saludables, Acords Voluntaris)
4.2. Elaboració de la memòria de sostenibilitat

2

ÀMBIT 2. ORIENTACIÓ A L’USUARI

Objectiu 5. Promoure l’accessibilitat a la informació dels serveis oferts
5.1. Difusió de la carta de serveis al web corporatiu / altres canals
5.2. Avaluar la consulta de la carta de serveis territorial
Objectiu 6. Treballar per incrementar els estàndards de qualitat i seguretat
6.1. Desplegament del Pla de qualitat i de seguretat del pacient
6.2. Elaboració del Pla de millora derivat de les reclamacions i de les enquestes de satisfacció
Objectiu 7. Garantir els drets i deures dels usuaris
7.1

Difusió i seguiment dels drets i deures del pacient

7.2

Formació als professionals per sensibilitzar sobre els drets de confidencialitat del
pacient

Objectiu 8. Promoure la innovació responsable
8.1. Desenvolupament de projectes de teleassistència
8.2. Participació del pacient en comissions i/o grups de treball
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8.3. Organització d’una jornada de portes obertes per a pacients i familiars
8.4. Incloure criteris de responsabilitat dins del programa Innobics

3

ÀMBIT 3. ORIENTACIÓ ALS PROFESSIONALS

Objectiu 9. Fomentar el desenvolupament professional
9.1.

Desplegament del Pla de formació i desenvolupament professional

Objectiu 10. Promoure la salut i la seguretat en el treball
10.1. Desplegament del Pla de prevenció de riscos laborals
Objectiu 11. Fomentar la igualtat de gènere
11.1. Desplegament del Pla d’igualtat
11.2. Participació en iniciatives institucionals de promoció de la igualtat (“Más mujeres,
mejores empresas”, “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”)
Objectiu 12. Impulsar la conciliació de la vida familiar i laboral
12.1. Elaboració d’una guia de conciliació de la vida familiar, laboral i personal
12.2. Diagnòstic i seguiment de la conciliació familiar, laboral i personal
Objectiu 13. Promoure la gestió de la diversitat
13.1. Elaboració del Pla de gestió de la diversitat
13.2. Seguiment de la Llei general de discapacitat
Objectiu 14. Promoure la participació dels professionals en la gestió
14.1. Avaluació de la participació professional en comitès i comissions
14.2. Formació als professionals en gestió ètica i responsabilitat social
Objectiu 15. Afavorir la comunicació
15.1. Revisió del Manual d’acollida per garantir que es compleixin els objectius de comunicació
15.2. Organització de sessions informatives dels objectius estratègics de la institució i
dels seus resultats
15.3. Elaboració i desplegament de la Guia de comunicació
Objectiu 16. Aconseguir un clima laboral favorable
16.1. Realització d’una enquesta de clima laboral
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16.2. Difondre els resultats de l’enquesta de clima laboral entre el personal
16.3. Pla d’accions de millora del clima laboral basat en els resultats de l’enquesta
Objectiu 17. Promoure el benestar dels professionals. “ICS saludable”
17.1. Elaboració / desplegament del projecte
17.2. Avaluació del compliment i l’eficàcia del projecte

4

ÀMBIT 4. COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Objectiu 18. Promoure la gestió mediambiental als centres ICS
18.1. Implantació i manteniment del Sistema de gestió mediambiental EMAS en atenció primària
Objectiu 19. Fomentar la prevenció de la contaminació i la reducció d’emissions
19.1. Desplegament del Pla de gestió mediambiental
Objectiu 20. Potenciar la comunicació i sensibilització mediambiental
20.1. Realització campanyes de sensibilització mediambiental

5

ÀMBIT 5. RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS

Objectiu 21. Promoure l’establiment d’aliances estratègiques
21.1. Establiment d’acords de col·laboració per al desplegament de projectes en benefici de la societat
21.2. Seguiment del compliment dels acords i avaluació de la seva eficàcia
Objectiu 22. Minimitzar riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.1. Avaluació de riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.2. Pla d’accions de millora dels riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.3. Inclusió de criteris socials i mediambientals en la contractació
22.4. Seguiment del compliment dels criteris socials i mediambientals dels contractes
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Objectiu 23. Potenciar les bones pràctiques en la cadena de subministrament
23.1. Desenvolupament de la relació amb proveïdors mitjançant tallers i/o jornades
23.2. Document de bones pràctiques dels proveïdors ICS

6

ÀMBIT 6. RELACIONS AMB LA COMUNITAT

Objectiu 24. Promoure la cooperació per al desenvolupament
24.1. Elaboració i desplegament del Projecte de cooperació internacional
Objectiu 25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals
25.1. Formalització d’aliances amb empreses i el tercer sector
25.2. Promoció de l’art i la cultura local
25.3. Elaboració i desplegament del Programa de voluntariat corporatiu de l’ICS
25.4. Participació institucional en les activitats de la comunitat (associacions de pacients, ONG…)
Objectiu 26. Desplegar accions solidàries de recaptació de fons
26.1. Projectes de recaptació de fons als territoris
26.2. Realització de projectes d’acció social
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5.
Desplegament,
seguiment i
avaluació

61

Pla RESICS 2017-2020: Pla de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut

62 I Institut Català de la Salut

5. DESPLEGAMENT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ
5.1. Estructura organitzativa
Per al desplegament d’aquest Pla de responsabilitat social corporativa 2017-2020, l’ICS aprofitarà
les estructures organitzatives i departaments existents per desenvolupar les responsabilitats inherents
a l’execució de les mesures d’RSC. Dins d’aquesta estructura es definirà una persona responsable
del Pla, una comissió encarregada de vetllar per la seva implantació i seguiment i un coordinador
territorial.
Responsable del Pla d’RSC
La persona responsable del Pla d’RSC serà nomenada per la Direcció General per assumir les funcions
següents pel que fa a:
Integrar l’RSC transversalment a tota l’organització.
Desenvolupar capacitats específiques (sobre persones o departaments) relacionades amb les
actuacions anomenades d’RSC.
Retre comptes al Comitè de Direcció i assegurar que paral·lelament al desplegament de l’RSC
hi hagi marcs de diàleg entre els grups d’interès.
Gestionar els recursos per al desplegament del Pla d’RSC.
Comissió d’Ètica i RSC
La Comissió és l’òrgan encarregat de vetllar per la implantació i seguiment del Pla d’RSC. La Comissió
estarà presidida per la persona responsable de l’RSC i els seus membres seran nomenats pel Comitè
Directiu i les gerències territorials, per garantir la representativitat dels òrgans de gestió corporatius
i dels territoris.
Coordinador territorial
Les gerències territorials han de designar una persona responsable de coordinar internament les
actuacions en RSC del Pla. Aquesta persona serà l’encarregada promoure la implantació del Pla i
facilitar la informació sobre les mesures implantades als centres.
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5.2. Guia de comunicació
La idoneïtat per al desenvolupament d’aquest Pla d’RSC 2016-2018 de l’ICS passa per l’assumpció
per part de tota l’organització dels àmbits detectats, juntament amb el desplegament d’eines i accions d’excel·lència en la gestió i amb un nou enfocament en matèria de comunicació. El desplegament de l’RSC afecta l’organització en la mesura que requereix del grau de compromís de la cúpula
de l’organització i que es tradueix en nous sistemes de treball i procediments.
El compromís de l’ICS amb l’RSC no és només una resposta a les necessitats i expectatives dels grups
d’interès, sinó una estratègia construïda sobre una visió del que l’organització pensa, és una responsabilitat present i de cara al futur. Per aquest motiu, tot aquest procés d’implantació d’una estratègia
d’RSC ha d’incloure el desplegament d’un pla de comunicació que mostri la transparència i el rigor
amb què es treballa l’RSC, contribuir al desenvolupament sostenible i assumir les responsabilitats
inherents a una organització com l’ICS.

5.3. Pressupost
Anualment l’ICS destinarà un pressupost a les activitats incloses al Pla d’RSC, com a mesura de
compromís del Consell d’Administració i el Comitè de Direcció. Els comitès d’Ètica i RSC assignaran
aquest pressupost a les activitats i retran comptes de l’ús del pressupost.

5.4. Seguiment i avaluació
D’acord amb la política de responsabilitat social corporativa, l’ICS ha de fer un seguiment anual de
les mesures desplegades a partir del Pla d’RSC per al compliment dels compromisos de sostenibilitat
econòmica, social i ambiental. El seguiment inclourà el nombre d’accions implantades i els resultats
aconseguits en funció dels indicadors definits a les fitxes de les accions (incloses en l’annex 1 d’aquest
document), el que permetrà realitzar una avaluació del procés d’implantació del Pla i del seu impacte.
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ANNEX 1.
Fitxes de les accions del Pla RESICS 2017-2020
Codi acció

01.01.01

Nom acció

Adequació econòmica al contracte programa

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Objectiu del Pla RESICS

1. Promoure la sostenibilitat i la transparència

Descripció

Adequació del pressupost anual i l’activitat assistencial realitzada pels diferents centres de l’Institut Català de la Salut als
contractes programes que es signin amb el Servei Català de
la Salut (CatSalut).

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció Gerència

Contribució als ODS(*)

Direcció de Gestió
Col·laboració
Gerències territorials de l’ICS
Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.01.01.01
(*)

Descripció indicador
Resultat compte de pèrdues i guanys (€)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.01.02

Nom acció

Creació registre corporatiu de normativa i legislació aplicable a l’ICS

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

1. Promoure la sostenibilitat i la transparència

Descripció

Identificació dels requisits legals rellevants que afecten l’activitat de l’ICS, inclosa la legislació i normativa aplicable del
sector, de l’entorn local, ambiental, social i laboral.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Assessoria Jurídica
Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració
Direcció de Gestió
Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.01.02a

Nombre de requisits legals identificats

IN.01.01.02b

Nombre de sancions no monetàries per incompliment de la legislació i la normativa

IN.01.01.02c

Valor monetari de les multes significatives (€)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible

70 I Institut Català de la Salut

Codi acció

01.01.03

Nom acció

Publicació de resultats econòmics, socials i mediambientals al portal de la transparència

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

1. Promoure la sostenibilitat i la transparència

Descripció

Difusió d’informes i dades econòmiques, mediambientals, laborals, d’activitat i d’acció social als portals
de transparència de les intranets dels centres ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció Gerència
Gerències territorials

Col·laboració

Assessoria Jurídica
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.01.03a

Publicació de resultats econòmics (sí/no)

IN.01.01.03b

Publicació de resultats ambientals (sí/no)

IN.01.01.03c

Publicació de resultats socials (sí/no)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.02.01

Nom acció

Definició i implantació del model corporatiu de relació i diàleg amb els grups
d’interès

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

2. Afavorir el diàleg amb el grups d’interès

Descripció

Identificació i classificació dels grups d’interès, definició dels
mecanismes de diàleg per a la recollida de les seves expectatives i establiment d’un pla d’acció.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Responsables d’RSC territorials

Col·laboració
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Durada

1 any

Data inici - data final

01/03/2017 – 01/03/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.02.01a

Identificació i priorització dels grups d’interès vinculats a l’ICS (sí/no)

IN.01.02.01b

Definició del model de relació amb els grups d’interès (sí/no)

IN.01.02.01c

Nombre d’accions de diàleg amb els grups d’interès realitzades

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.03.01

Nom acció

Revisió i actualització del Codi de bon govern del Consell d’Administració

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social

Descripció

Revisió vigència del Codi de bon govern que regula el funcionament del Consell d’Administració, els drets, deures i responsabilitats dels seus membres, actualització, si cal, i aprovació pel Consell d’Administració de l’ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Presidència / Direcció Gerència
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Assessoria Jurídica
Organització i Procediments

Durada

6 mesos

Data inici - data final

01/07/2018 – 31/12/2018

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.03.01a

Codi de bon govern vigent conforme a la data establerta per a la seva revisió (sí/no)

IN.01.03.01b

Nombre d’incompliments del Codi de bon govern informats

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.03.02

Nom acció

Revisió i actualització del Codi ètic

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social

Descripció

Revisió adequació i vigència del Codi ètic per promoure un
comportament ètic i responsable de la institució i els professionals en el desenvolupament de la seva activitat, actualització si cal i aprovació pel Consell d’Administració de l’ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Comitè de Direcció

Durada

1 any

Data inici - data final

01/02/2017 – 31/01/2018

Estat

Finalitzada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.03.02a

Codi de bon govern vigent conforme a la data establerta per a la seva revisió (sí/no)

IN.01.03.02b

Nombre d’incompliments del Codi ètic informats

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.03.03

Nom acció

Elaboració del Codi de bon govern del Comitè de Direcció

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social

Descripció

Elaboració del Codi de bon govern que regula el funcionament del Comitè de Direcció, així com els drets, deures i responsabilitats dels seus membres, actualització si cal i aprovació pel Consell d’Administració de l’ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Presidència / Direcció Gerència
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Assessoria Jurídica
Comitè de Direcció

Durada

6 mesos

Data inici - data final

01/07/2017 – 31/12/2017

Estat

Finalitzada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.03.03a

Codi de bon govern vigent conforme a la data establerta per a la seva revisió (sí/no)

IN.01.03.03b

Nombre d’incompliments del Codi de bon govern informats

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.03.04

Nom acció

Constitució de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social

Descripció

La Comissió és l’òrgan encarregat de vetllar per la implantació i seguiment del Pla d’RSC. La Comissió estarà presidida
per la persona responsable de l’RSC i els seus membres seran
nomenats pel Comitè Directiu i les gerències territorials, per
garantir la representativitat dels òrgans de gestió corporatius
i dels territoris.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Gerències territorials

Col·laboració
Responsables d’RSC territorials
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.03.04a

Nombre de reunions de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social

IN.01.03.04b

Nombre de membres Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social

IN.01.03.04c

Nombre d’acords adoptats per la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.03.05

Nom acció

Realització diagnosi d’RSC dels centres de l’ICS

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social

Descripció

Anàlisi periòdica dels centres de l’ICS per identificar la seva
situació respecte dels sis àmbits que integren el model de
responsabilitat social de l’ICS.
Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Relació amb altres plans

Pla d’igualtat
Pla mediambiental

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Responsables d’RSC territorials

Durada

Triennal

Data inici - data final

01/04/2017 – 01/04/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.03.05a

Informe diagnosi d’RSC dels centres de l’ICS (sí/no)

IN.01.03.05b

Valor mitjà de la puntuació global obtinguda pels centres

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.04.01

Nom acció

Adhesió a iniciatives orientades a la promoció de l’RSC

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

4. Potenciar la marca ICS com a model de responsabilitat
social

Descripció

Adhesió a iniciatives nacionals i internacionals per reforçar el
compromís de l’ICS com a institució socialment responsable
(Global Compact, Hospitales Verdes y Saludables, Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH)

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Gerències territorials

Col·laboració

Responsables d’RSC territorials

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.01.04.01
(*)

Descripció indicador
Nombre d’adhesions d’RSC

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

01.04.02

Nom acció

Elaboració de la memòria de sostenibilitat

Àmbit del Pla RESICS

1. Gestió ètica i bon govern

Objectiu del Pla RESICS

4. Potenciar la marca ICS com a model de responsabilitat
social

Descripció

Realització de l’informe de sostenibilitat amb els principals
indicadors dels estàndards GRI dels àmbits econòmic, ambiental i social.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Contribució als ODS(*)

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Col·laboració
Responsables d’RSC de les gerències territorials
Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2019

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.01.04.02a

Nombre de memòries de sostenibilitat publicades

IN.01.04.02b

Nombre de memòries de sostenibilitat verificades externament

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.05.01

Nom acció

Difusió de la carta de serveis al web corporatiu i altres canals

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

5. Promoure l’accessibilitat a la informació dels serveis oferts

Descripció

Publicació de la carta de serveis al web corporatiu de l’ICS.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Direcció Assistencial d’Hospitals
Direcció Assistencial d’Atenció Primària

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.02.05.01a
(*)

Descripció indicador
Carta de serveis disponible al web corporatiu (sí/no)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.05.02

Nom acció

Avaluar la consulta de la carta de serveis territorial

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

5. Promoure l’accessibilitat a la informació dels serveis oferts

Descripció

Publicació de la carta de serveis dels centres de l’ICS als webs
territorials. Valorar el nombre de visites.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Gerències territorials
Direccions de Comunicació territorials

Col·laboració
Direccions Assistencials territorials
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.02.05.02b
(*)

Descripció indicador
Nombre de visites a la carta de serveis dels webs territorials

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.06.01

Nom acció

Desplegament Pla de qualitat i seguretat del pacient

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

6. Treballar per incrementar els estàndards de qualitat i seguretat

Descripció

Implantació i seguiment de les accions del Pla de qualitat i
de seguretat del pacient per a l’assoliment dels objectius de
qualitat.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Responsables de Qualitat territorials

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.06.01a

% d’assoliment del Pla de qualitat i de seguretat del pacient

IN.02.06.01b

% treballadors formats en qualitat, millora contínua i seguretat clínica

IN.02.06.01c

Nombre de projectes/campanyes de seguretat del pacient

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.06.02

Nom acció

Elaboració d’un pla de millora derivat de les reclamacions i de les enquestes de
satisfacció

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

6. Treballar per incrementar els estàndards de qualitat i seguretat

Descripció

Elaborar el pla de millora recollint les accions correctores que
es desprenguin de la percepció de la ciutadania.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Atenció a la Ciutadania

Col·laboració
Responsables de Qualitat territorials
Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.06.02a

L’organització avalua periòdicament les mesures correctives o de millora implantades (sí/no)

IN.02.06.02b

Nombre de reclamacions/accions de millora

IN.02.06.02c

Puntuació global de les enquestes de satisfacció de pacients del CatSalut

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.07.01

Nom acció

Difusió i seguiment dels drets i deures del pacient

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

7. Garantir els drets i deures dels usuaris

Descripció

Incloure per part de formació la Carta de drets i deures com a
formació estratègica a tots els professionals.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Responsables d’Atenció a la Ciutadania

Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.07.01a

L’organització avalua el grau de coneixement dels clients i del personal dels drets i deures dels primers, així
com el seu compliment (sí/no)

IN.02.07.01b

Elaboració d’un curs en línia de drets i deures (sí/no)

IN.02.07.01c

Nombre de persones inscrites al curs de drets i deures

IN.02.07.01d

Nombre de certificats emesos del curs de drets i deures (sí/no)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.07.02

Nom acció

Formació als professionals per sensibilitzar sobre els drets de confidencialitat
del pacient

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

7. Garantir els drets i deures dels usuaris

Descripció

Formació i difusió als professionals sobre confidencialitat /
LOPD / ARCO.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i de seguretat del pacient

Responsable

Gerències territorials
Responsables d’Atenció a la Ciutadania

Col·laboració
Responsables de Formació continuada
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.07.02a

Elaboració d’un curs semipresencial sobre drets ARCO

IN.02.07.02b

Nombre de professionals formats en els drets de confidencialitat del pacient

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.08.01

Nom acció

Desenvolupament projectes de teleassistència

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

8. Promoure la innovació responsable

Descripció

Realització de visites de seguiment a distància aprofitant les
noves tecnologies de la comunicació.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Gerències territorials
Direcció Assistencial d’Hospitals

Col·laboració
Direccions Assistencials territorials
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.08.01a

Nombre de projectes de teleassistència

IN.02.08.01b

Nombre de pacients que han participat en projectes de teleassistència

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.08.02

Nom acció

Participació del pacient en comissions i/o grups de treball

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

8. Promoure la innovació responsable

Descripció

Impulsar la creació d’àrees de debat i recollida d’expectatives,
aportacions i suggeriments de pacients amb la seva participació en comissions i/o grups de treball, per contribuir al coneixement col·lectiu de l’organització.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Gerències territorials
Direcció Assistencial d’Hospitals

Col·laboració

Direcció d’Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa
Atenció a la Ciutadania

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.08.02a

Incorporació de pacients al CEA i CEIC (sí/no)

IN.02.08.02b

Nombre de reunions del Consell de Participació de la Ciutadania

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.08.03

Nom acció

Organització jornada de portes obertes per a pacients i familiars

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

8. Promoure la innovació responsable

Descripció

Organitzar jornades i xerrades divulgatives per a pacients i
familiars.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Col·laboració

Responsables d’RSC territorials
Atenció a la Ciutadania

Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.08.03a

Organització jornades de voluntariat amb la participació de voluntaris i associacions (sí/no)

IN.02.08.03b

Organització de jornades de portes obertes en temes específics de salut comunitària per a la ciutadania (sí/no)

IN.02.08.03c

Nombre de persones que han participat en jornades de portes obertes

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

02.08.04

Nom acció

Incloure criteris de responsabilitat social corporativa dins del programa Innòbics

Àmbit del Pla RESICS

2. Orientació a l’usuari

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

8. Promoure la innovació responsable

Descripció

Revisió dels criteris de classificació per a la identificació, categorització i anàlisi de projectes relacionats amb millores ambientals, socials i de bon govern.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció Gerència
Gerències territorials

Col·laboració
Direccions corporatives
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.02.08.04a

Introducció de criteris de classificació de projectes relacionats amb millores ambientals, socials i de bon govern
al programa Innòbics (sí/no)

IN.02.08.04b

Nombre de projectes proposats relacionats amb millores ambientals, socials i de bon govern

IN.02.08.04c

Nombre de projectes proposats relacionats amb millores ambientals, socials i de bon govern que s’han portat
a terme

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.09.01

Nom acció

Desplegament del Pla de formació i desenvolupament professional

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

9. Fomentar el desenvolupament professional

Descripció

Implementar plans de formació i desenvolupament professional progressivament per a tots els col·lectius ICS.

Pla d’ordenació de recursos humans
Relació amb altres plans
Pla d’igualtat
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

N/A

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.09.01a

Nombre de professionals que han fet activitats formatives del Pla de formació ICS

IN.03.09.01c

% assoliment del Pla de formació i desenvolupament implementat pels comandaments amb funcions de
gestió clínica i sense funcions

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.10.01

Nom acció

Desplegament del Pla de prevenció de riscos laborals

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Objectiu del Pla RESICS

10. Promoure la salut i la seguretat en el treball

Descripció

El Pla de PRL inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els
processos i els recursos necessaris per dur a terme l’acció de
prevenció de riscos a l’ICS.

Contribució als ODS(*)

Projecte ICSaludable
Relació amb altres plans
Pla d’igualtat
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Prevenció de Riscos Laborals

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.10.01
(*)

Descripció indicador
Nombre de procediment del Pla de PRL elaborats/revisats

objectius de desenvolupament sostenible

91

Pla RESICS 2017-2020: Pla de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut

Codi acció

03.11.01

Nom acció

Desplegament del Pla d’igualtat

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

11. Fomentar la igualtat de gènere

Descripció

Nova redacció i desplegament del Pla d’igualtat (2018-2021)

Relació amb altres plans

Pla d’ordenació de recursos humans

Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Agent d’Igualtat

Durada

4 anys

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2021

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.11.01a

Nombre de procediment del Pla de PRL elaborats/revisats

IN.03.11.01b

Nombre d’accions de visibilitat, sensibilització i formació al territori

IN.03.11.01c

% assoliment del Pla d’igualtat

IN.03.11.01d

% assoliment del Pla de desenvolupament de lideratge femení

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.11.02

Nom acció

Participació en iniciatives institucionals de promoció de la igualtat

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Objectiu del Pla RESICS

11. Fomentar la igualtat de gènere

Descripció

Desenvolupament del conveni amb el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat per al desenvolupament del projecte
Más Mujeres, mejores empreses, i del conveni amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM).

Contribució als ODS(*)

Pla d’igualtat
Relació amb altres plans
Pla d’ordenació de recursos humans
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Agent d’Igualtat

Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.11.02a

Nombre d’adhesions

IN.03.11.02b

Assoliment dels compromisos

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.12.01

Nom acció

Elaboració d’una guia de conciliació de la vida familiar, laboral i personal

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

12. Impulsar la conciliació de la vida familiar i laboral

Descripció

Recull i sistematització de la normativa vigent en matèria de
conciliació

Pla d’igualtat
Relació amb altres plans
Pla d’ordenació de recursos humans
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional
Agent d’Igualtat

Col·laboració
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Durada

9 mesos

Data inici - data final

01/01/2018 – 01/09/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.12.01a

Guia de conciliació publicada a la intranet (sí/no)

IN.03.12.01b

Nombre de mesures de conciliació recollides a la Guia

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.12.02

Nom acció

Diagnòstic i seguiment de la conciliació familiar, laboral i personal

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

12. Impulsar la conciliació de la vida familiar i laboral

Descripció

Anàlisis i detecció dels aspectes a millorar en relació amb les
mesures de conciliació

Pla d’igualtat
Relació amb altres plans
Pla d’ordenació de recursos humans
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Agent d’Igualtat

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.12.02
(*)

Descripció indicador
Nombre de persones que demanen permisos de conciliació (amb i sense retribució) desagregats per sexe

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.13.01

Nom acció

Elaboració del pla de gestió de la diversitat

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Objectiu del Pla RESICS

13. Promoure la gestió de la diversitat

Descripció

Identificació dels perfils de diversitat i definició d’un pla d’acció per a un període de tres anys.

Pla d’igualtat
Relació amb altres plans
Pla d’ordenació de recursos humans
Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.13.01
(*)

Descripció indicador
Pla de gestió de la diversitat aprovat per Comitè de Direcció (sí/no)

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

03.13.02

Nom acció

Seguiment de la Llei general de discapacitat

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Objectiu del Pla RESICS

13. Promoure la gestió de la diversitat

Descripció

Acomplir els criteris establerts per la normativa vigent en temes de discapacitats, en la selecció de personal.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Unitat de Selecció

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs

Contribució als ODS(*)

Indicadors de seguiment
Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.13.02a

% de convocatòries on s’ha aplicat la Llei general de discapacitats

IN.03.13.02b

% de places cobertes per discapacitats, amb relació al total ofert

IN.03.13.02c

% de plantilla de personal discapacitat, en relació al total de plantilla

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.14.01

Nom acció

Avaluació de la participació professional en comitès i comissions

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

14. Promoure la participació dels professionals en la gestió

Descripció

Conèixer la participació i implicació dels nostres professionals
en les comissions corporatives

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i seguretat del pacient

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Comitè Directiu

Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.14.01a

Nombre de comissions corporatives

IN.03.14.01b

Nombre de professionals que hi participen desagregat per sexe

IN.03.14.01c

% de dones en càrrecs directius

IN.03.14.01d

% de dones en Comitè de Direcció

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.14.02

Nom acció

Formació als professionals en gestió ètica i responsabilitat social

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

14. Promoure la participació dels professionals en la gestió

Descripció

Realització d’una acció formativa per formar les persones que
integren l’organització en conceptes bàsics sobre responsabilitat social i gestió ètica, donar a conèixer les accions portades
a terme per l’ICS en aquest àmbit i informar dels principals
canals de comunicació i participació a l’abast dels professionals, relacionats amb aspectes de responsabilitat social.

Relació amb altres plans

Pla de qualitat i seguretat del pacient

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Unitat de Formació Continuada

Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.14.02
(*)

Descripció indicador
Nombre de professionals formats en gestió ètica i responsabilitat social

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.15.01

Nom acció

Elaborar nou Manual d’acollida (ICS) per garantir que es compleixin els objectius de comunicació

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

15. Afavorir la comunicació interna

Descripció

Elaboració del Manual d’acollida en alineament amb els objectius de comunicació.

Relació amb altres plans

Guia de comunicació

Responsable

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Col·laboració

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2017

Estat

Finalitzada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.15.01a

Manual d’acollida elaborat i publicat a la intranet (sí/no)

IN.03.15.01b

Nombre de professionals que han consultat el Manual d’acollida

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.15.02

Nom acció

Organització sessions informatives dels objectius estratègics de la institució i
dels seus resultats

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

15. Afavorir la comunicació interna

Descripció

Realització d’una sessió informativa el primer trimestre de
l’any per donar a conèixer l’estratègia de la institució i el pla
d’acció anual i una altra a final d’any per donar compte dels
resultats assolits.

Relació amb altres plans

Guia de comunicació

Responsable

Direcció Gerència
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Col·laboració
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Durada

Bianual

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.15.02
(*)

Descripció indicador
Nombre de sessions realitzades anualment

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.15.03

Nom acció

Elaboració i desplegament de la Guia de comunicació

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

15. Afavorir la comunicació

Descripció

Elaboració de la Guia de comunicació i desplegament de les
accions per a l’assoliment dels objectius de comunicació

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Col·laboració

Direccions de Comunicació territorials

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.15.03a

Document Guia de comunicació aprovada per Comitè Executiu (sí/no)

IN.03.15.03b

Document Guia de comunicació publicada en la intranet (sí/no)

IN.03.15.03c

% assoliment anual dels objectius de la Guia de comunicació

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.16.01

Nom acció

Realització d’una enquesta de clima laboral

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

16. Aconseguir un clima laboral favorable

Descripció

Avaluar el clima laboral en conjunt i una enquesta en particular per avaluar l’impacte de l’estil de lideratge i del compromís en el clima laboral.

Relació amb altres plans

Pla d’ordenació de recursos humans

Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

N/A

Durada

Triennal

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2017

Estat

Finalitzada
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.16.01
(*)

Descripció indicador
Enquesta de clima laboral (UBPRL) (sí/no)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.16.02

Nom acció

Difondre els resultats de l’enquesta de clima laboral entre el personal

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

16. Aconseguir un clima laboral favorable

Descripció

Elaborar i aplicar un pla de comunicació per tal que tots els
agents de l’organització coneguin els resultats de les enquestes de clima laboral realitzades (la global i la centrada en els
factors de lideratge i compromís

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Durada

Triennal

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.03.16.02a

Descripció indicador
Guia de comunicació sobre l’enquesta de clima laboral (**)

Observacions
(**)

(*)

Enquesta realitzada l’any 2017

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.16.03

Nom acció

Pla d’accions de millora del clima laboral basat en els resultats de l’enquesta

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

16. Aconseguir un clima laboral favorable

Descripció

Elaborar un pla d’acció vinculat a cadascuna de les enquestes
de clima laboral realitzades (la global i la centrada en els factors de lideratge i compromís).

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Col·laboració

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador
Pla d’acció sobre l’enquesta de clima laboral centrada en lideratge i compromís, elaborat i implementat (sí/no)

IN.03.16.03a

(**)

IN.03.16.03b

% Consecució del Pla d’accions de millora segons els resultats de l’enquesta

Pressupost
En funció de les accions encabides al Pla d’acció
Observacions
(**)

(*)

Enquesta realitzada l’any 2017

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.17.01

Nom acció

Elaboració i desplegament del projecte ICSaludable

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

17. Promoure el benestar dels professionals. ICSaludable

Descripció

Dissenyar i implantar les línies de treball del projecte ICSaludable.

Pla de prevenció de riscos laborals
Relació amb altres plans
Pla d’igualtat
Responsable

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

Col·laboració

N/A

Durada

2 anys

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2019

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.17.01a

Implantació app d’hàbits saludables (sí/no)

IN.03.17.01b

Campanya de deshabituació tabàquica (sí/no)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

03.17.02

Nom acció

Avaluació del compliment i l’eficàcia del projecte ICSaludable

Àmbit del Pla RESICS

3. Orientació als professionals

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

17. Promoure el benestar dels professionals. ICSaludable

Descripció

Comprovar el nivell d’implantació de les accions definides en
el projecte ICSaludable.

Pla de prevenció de riscos laborals
Relació amb altres plans
Pla d’igualtat
Responsable

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

Col·laboració

N/A

Durada

2 anys

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.03.17.02a

Nombre de persones usuàries de l’app ICSaludable

IN.03.17.02b

Nombre de persones adherides a la campanya de deshabituació tabàquica

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

04.18.01

Nom acció

Implantació i manteniment del Sistema de gestió ambiental EMAS

Àmbit del Pla RESICS

4. Compromís amb el medi ambient

Objectiu del Pla RESICS

18. Promoure la gestió ambiental als centres ICS

Descripció

Implantar i mantenir un sistema de gestió ambiental basat
en el Reglament europeu EMAS i la norma internacional ISO
14001.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Gestió
Gerències territorials

Col·laboració
Serveis Generals
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.04.18.01
(*)

Descripció indicador
Nombre de centres certificats EMAS / ISO 14001

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

04.19.01

Nom acció

Desplegament del Pla de gestió ambiental

Àmbit del Pla RESICS

4. Compromís amb el medi ambient

Objectiu del Pla RESICS

19. Fomentar la prevenció de la contaminació i la reducció
d’emissions

Descripció

Desenvolupament d’un pla de gestió ambiental que inclogui
diferents accions relacionades amb la prevenció de la contaminació i la reducció d’emissions.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Gestió

Contribució als ODS(*)

Gerències territorials
Col·laboració
Serveis Generals
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.04.19.01a

Nombre d’accions desenvolupades

IN.04.19.01b

% assoliment objectius mediambientals

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

04.20.01

Nom acció

Realització campanyes de sensibilització mediambiental

Àmbit del Pla RESICS

4. Compromís amb el medi ambient

Objectiu del Pla RESICS

20. Potenciar la comunicació i sensibilització mediambiental

Descripció

Realitzar formacions en gestió de residus sanitaris i altres
campanyes de sensibilització.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Gestió
Gerències territorials

Col·laboració
Serveis Generals
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.04.20.01a

Nombre de formacions de gestió de residus realitzades

IN.04.20.01b

Nombre de campanyes de sensibilització ambiental realitzades

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

05.21.01

Nom acció

Establiment d’acords de col·laboració per al desplegament de projectes en
benefici de la societat

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

21. Promoure l’establiment d’aliances estratègiques

Descripció

Formalització d’acords de risc compartit amb pagament sobre la base dels resultats en salut.

Relació amb altres plans

Pla estratègic Institut Català de la Salut

Responsable

Direcció Gerència
Direccions corporatives

Col·laboració
Gerències territorials
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.05.21.01
(*)

Descripció indicador
Nombre d’acords de risc compartit signats

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.21.02

Nom acció

Seguiment del compliment dels acords i avaluació de la seva eficàcia

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

21. Promoure l’establiment d’aliances estratègiques

Descripció

Avaluació de l’eficàcia dels acords a partir d’indicadors prèviament definits.

Relació amb altres plans

Pla estratègic Institut Català de la Salut

Responsable

Direcció de Suport a l’Assistència

Col·laboració

N/A

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.05.21.02
(*)

Descripció indicador
Nombre de beneficiaris dels acords

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.22.01

Nom acció

Avaluació dels riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

22. Minimitzar riscos socials i mediambientals de la cadena
de subministrament

Descripció

Realització d’una diagnosi per avaluar el grau d’aplicació de
polítiques de responsabilitat social i ambiental entre els proveïdors per identificar els riscos de la cadena de subministrament de l’ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Direcció de Gestió

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2019

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.05.22.01a

Nombre de proveïdors avaluats en funció de criteris socials i/o mediambientals

IN.05.22.01b

% proveïdors certificats en aspectes de responsabilitat social i/o mediambiental (IQNet, SGE21, SA8000,
ISO14001, EMAS)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.22.02

Nom acció

Pla d’accions de millora dels riscos socials i mediambientals de la cadena de
subministrament

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

22. Minimitzar riscos socials i mediambientals de la cadena
de subministrament

Descripció

Establir accions de millora sobre la base de l‘avaluació de riscos socials

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Direcció de Gestió

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2020 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.05.22.02
(*)

Descripció indicador
Nombre d’accions de millora realitzades per mitigar els riscos socials i ambientals de la cadena de subministrament

objectius de desenvolupament sostenible

114 I Institut Català de la Salut

Codi acció

05.22.03

Nom acció

Inclusió de criteris socials i mediambientals en la contractació

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

22. Minimitzar els riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament

Descripció

En funció de la naturalesa del contracte, inclusió de clàusules
de contractació socialment responsable d’acord amb el Codi
de contractació pública socialment responsable de la Direcció
General de Contractació Pública.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Gestió

Col·laboració

Assessoria Jurídica

Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2018

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.05.22.03a

Import destinat a procediments de contractació pública amb clàusules ambientals (€)

IN.05.22.03b

Import destinat a procediments de contractació pública amb clàusules socials (€)

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.22.04

Nom acció

Seguiment del compliment dels criteris socials i mediambientals ens els contractes

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

22. Minimitzar els riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament

Descripció

Seguiment de l’execució de les clàusules de responsabilitat
segons consti en els plecs la forma d’acreditar-ne el compliment i establiment de mecanismes de control.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció de Gestió

Col·laboració

Assessoria Jurídica

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.05.22.04

(*)

Descripció indicador
Nombre d’incompliments detectats en l’execució dels contractes

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.23.01

Nom acció

Desenvolupament de la relació amb proveïdors mitjançant tallers i/o jornades

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

23. Potenciar les bones pràctiques en la cadena de subministrament

Descripció

Organització de taller i jornades de sensibilització per promoure les polítiques i actuacions de responsabilitat social entre els proveïdors.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Direcció de Gestió

Col·laboració
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Durada

Anual

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.05.23.01a

Nombre d’accions de sensibilització realitzades per promoure la responsabilitat social entre els proveïdors

IN.05.23.01b

Nombre d’assistents als tallers i jornades amb proveïdors

*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

05.23.02

Nom acció

Document de bones pràctiques dels proveïdors ICS

Àmbit del Pla RESICS

5. Relació amb proveïdors

Contribució als ODS(*)

Objectiu del Pla RESICS

23. Potenciar les bones pràctiques en la cadena de subministrament

Descripció

Elaboració d’un document amb l’inventari de les bones pràctiques realitzades per empreses proveïdores de l’ICS en el
marc de la responsabilitat social corporativa.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Direcció de Gestió

Col·laboració
Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Durada

1 any

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2019

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.05.23.02

(*)

Descripció indicador
Document de bones pràctiques dels proveïdors publicat al web corporatiu (sí/no)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

06.24.01

Nom acció

Elaboració i desplegament del Projecte de cooperació internacional

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

24. Promoure la cooperació per al desenvolupament

Descripció

Definició i implantació d’un model de cooperació al desenvolupament i d’acció humanitària propi de l’Institut Català de la
Salut que permeti ordenar, enfortir i transformar les activitats
solidàries en un projecte comú.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Coordinació tècnica Projecte de cooperació internacional

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs

Contribució als ODS(*)

Indicadors de seguiment
Codi indicador

Descripció indicador

IN.06.24.01a

Nombre de professionals participants en accions de cooperació internacional

IN.06.24.01b

Nombre de dies laborables destinats a la cooperació internacional

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

06.25.01

Nom acció

Formalització d’aliances amb empreses i el tercer sector

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals

Descripció

Establiment d’acords de col·laboració amb empreses i entitats
per al desenvolupament de projectes orientats a oferir serveis
de benestar i promoció de la salut entre els pacients, familiars
i ciutadania en general.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Gerències territorials

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.06.25.01
(*)

Descripció indicador
Nombre d’acords formalitzats amb empreses i el tercer sector

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

06.25.02

Nom acció

Promoció de l’art i la cultura local

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals

Descripció

Gestió de la cessió d’obres artístiques per als espais de l’ICS i
organització d’exposicions temporals d’artistes locals.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Contribució als ODS(*)

Gerències territorials
Col·laboració
Responsables d’RSC territorials
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador

Descripció indicador

IN.06.25.02a

Nombre d’obres artístiques cedides per a l’exposició permanent en espais de l’ICS

IN.06.25.02b

Nombre d’exposicions temporals

(*)

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

06.25.03

Nom acció

Elaboració i desplegament de Programa de voluntariat corporatiu a l’ICS

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals

Descripció

Disseny del programa per donar resposta a les iniciatives
solidàries dels professionals de l’ICS jubilats i aplicació del
seu coneixement i experiència per desenvolupar tasques de
voluntariat al Centre Corporatiu.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Responsables d’RSC territorials

Durada

2 anys

Data inici - data final

01/01/2019 – 31/12/2020

Estat

No iniciada
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.06.25.03
(*)

Descripció indicador
Nombre de persones que realitzen tasques de voluntariat al Centre Corporatiu

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

06.25.04

Nom acció

Participació institucional en les activitats de la comunitat (associacions de pacients, ONG…)

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals

Descripció

Promoció de la presència de professionals de l’ICS en representació institucional a les activitats de les associacions i entitats del territori.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Gerències territorials

Contribució als ODS(*)

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
Col·laboració
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa
Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.06.25.04
(*)

Descripció indicador
Nombre d’activitats de la comunitat local amb participació de professionals de l’ICS

objectius de desenvolupament sostenible
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Codi acció

06.26.01

Nom acció

Projectes de recaptació de fons als territoris

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

26. Desplegar accions solidàries de recaptació de fons

Descripció

Desplegament d’accions de micromecenatge per a la captació de fons per a projectes de l’ICS.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Gerències territorials

Col·laboració

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2017 – 31/12/2020

Estat

En curs
Indicadors de seguiment

Codi indicador
IN.06.26.01
(*)

Descripció indicador
Nombre de projectes finançats amb donacions

objectius de desenvolupament sostenible
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Contribució als ODS(*)

Codi acció

06.26.02

Nom acció

Realització de projectes d’acció social

Àmbit del Pla RESICS

6. Relacions amb la comunitat

Objectiu del Pla RESICS

26. Desplegar accions solidàries de recaptació de fons

Descripció

Promoció de les accions de recaptació de fons i voluntariat,
entre els professionals de l’ICS, en benefici d’associacions i
entitats que treballen per millorar les condicions de vida de
col·lectius vulnerables.

Relació amb altres plans

N/A

Responsable

Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa

Col·laboració

Responsable d’RSC de les gerències territorials

Durada

Continuada

Data inici - data final

01/01/2018 – 31/12/2020

Estat

En curs

Contribució als ODS(*)

Indicadors de seguiment
Codi indicador
IN.06.26.02
(*)

Descripció indicador
Nombre d’associacions i entitats beneficiades per les accions solidàries realitzades a l’ICS

objectius de desenvolupament sostenible
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ANNEX 2.
Cronograma
PLA RESICS 2017-2020

2017

2018

2019

2020

ÀMBIT 1. GESTIÓ ÈTICA I BON GOVERN
Objectiu 1. Promoure la sostenibilitat i la transparència
1.1. Adequació econòmica al contracte programa
1.2. Creació d’un registre corporatiu de normativa i legislació aplicable a l’ICS
1.3. Publicació de resultats econòmics, socials i mediambientals al portal de la transparència
Objectiu 2. Afavorir el diàleg amb els grups d’interès
2.1 Definició i implantació del model corporatiu de relació i diàleg amb els grups d’interès
Objectiu 3. Fomentar la gestió ètica i la responsabilitat social
3.1. Revisió i actualització del Codi de bon govern del Consell d’Administració
3.2. Revisió i actualització del Codi ètic
3.3. Elaboració de Codi del Comitè de Direcció
3.4. Constitució de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social
3.5. Realització d’una diagnosi d’RSC dels centres de l’ICS
Objectiu 4. Potenciar la marca ICS com a model de responsabilitat social
4.1. Adhesió a iniciatives orientades a la promoció de l’RSC (GC, HVyS, AV)
4.2. Elaboració de la memòria de sostenibilitat
ÀMBIT 2. ORIENTACIÓ A L’USUARI
Objectiu 5. Promoure l’accessibilitat a la informació dels serveis oferts
5.1. Difusió de la carta de serveis al web corporatiu / altres canals
5.2. Avaluar la consulta de la carta de serveis territorial
Objectiu 6. Treballar per incrementar els estàndards de qualitat i seguretat  
6.1. Desplegament del Pla de qualitat i de seguretat del pacient
6.2. Elaboració del Pla de millora derivat de les reclamacions i de les enquestes de satisfacció
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PLA RESICS 2017-2020
Objectiu 7. Garantir els drets i deures dels usuaris
7.1 Difusió i seguiment dels drets i deures del pacient
7.2 Formació als professionals per sensibilitzar sobre els drets de confidencialitat del pacient
Objectiu 8. Promoure la innovació responsable
8.1. Desenvolupament de projectes de teleassistència
8.2. Participació del pacient en comissions i/o grups de treball
8.3. Organització d’una jornada de portes obertes per a pacients i familiars
8.4. Incloure criteris de responsabilitat dins del programa Innòbics
ÀMBIT 3. ORIENTACIÓ ALS PROFESSIONALS
Objectiu 9. Fomentar el desenvolupament professional
9.1. Desplegament del Pla de formació i desenvolupament professional
Objectiu 10 Promoure la salut i la seguretat en el treball
10.1. Desplegament del Pla de prevenció de riscos laborals
Objectiu 11. Fomentar la igualtat de gènere
11.1. Desplegament del Pla d’igualtat
11.2. Participació en iniciatives institucionals de promoció de la igualtat
Objectiu 12. Impulsar la conciliació de la vida familiar i laboral
12.1. Elaboració d’una guia de conciliació de la vida familiar, laboral i personal
12.2. Diagnòstic i seguiment de la conciliació familiar, laboral i personal
Objectiu 13. Promoure la gestió de la diversitat
13.1. Elaboració del pla de gestió de la diversitat
13.2. Seguiment de la Llei general de discapacitat
Objectiu 14. Promoure la participació dels professionals en la gestió
14.1. Avaluació de la participació professional en comitès i comissions
14.2. Formació als professionals en gestió ètica i responsabilitat social
Objectiu 15. Afavorir la comunicació interna
15.1. Elaboració del Manual d’acollida per garantir que es compleixin els objectius de comunicació
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15.2. Organització de sessions informatives dels objectius estratègics de la institució i dels seus
resultats
15.3. Elaboració i desplegament de la Guia de comunicació
Objectiu 16. Aconseguir un clima laboral favorable
16.1. Realització d’una enquesta de clima laboral
16.2. Difondre els resultats de l’enquesta de clima laboral entre el personal
16.3. Pla d’accions de millora del clima laboral basat en els resultats de l’enquesta
Objectiu 17. Promoure el benestar dels professionals. ICSaludable
17.1. Elaboració/desplegament del projecte
17.2. Avaluació del compliment i l’eficàcia del projecte
ÀMBIT 4. COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Objectiu 18. Promoure la gestió mediambiental als centres ICS
18.1. Implantació i manteniment del Sistema de gestió mediambiental EMAS en atenció primària
Objectiu 19. Fomentar la prevenció de la contaminació i la reducció d’emissions
19.1. Desplegament del Pla de gestió mediambiental
Objectiu 20. Potenciar la comunicació i la sensibilització mediambiental  
20.1. Realització de campanyes de sensibilització mediambiental
ÀMBIT 5. RELACIÓ AMB PROVEÏDORS
Objectiu 21. Promoure l’establiment d’aliances estratègiques
21.1. Establiment d’acords de col·laboració per al desplegament de projectes en benefici de la societat
21.2. Seguiment del compliment dels acords i avaluació de la seva eficàcia
Objectiu 22. Minimitzar els riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.1. Avaluació dels riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.2. Pla d’accions de millora dels riscos socials i mediambientals de la cadena de subministrament
22.3. Inclusió de criteris socials i mediambientals en la contractació
22.4. Seguiment del compliment dels criteris socials i mediambientals dels contractes
Objectiu 23. Potenciar les bones pràctiques en la cadena de subministrament
23.1. Desenvolupament de la relació amb proveïdors mitjançant tallers i/o jornades
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23.2. Document de bones pràctiques dels proveïdors ICS
ÀMBIT 6. RELACIONS AMB LA COMUNITAT
Objectiu 24. Promoure la cooperació per al desenvolupament
24.1. Elaboració i desplegament del Projecte de cooperació internacional
Objectiu 25. Incentivar la col·laboració amb entitats locals
25.1. Formalització d’aliances amb empreses i el tercer sector
25.2. Promoció de l’art i la cultura local
25.3. Elaboració i desplegament del Programa de voluntariat corporatiu de l’ICS
25.4. Participació institucional en les activitats de la comunitat (associacions de pacients, ONG…)
Objectiu 26. Desplegar accions solidàries de recaptació de fons
26.1. Projectes de recaptació de fons als territoris
26.2. Realització de projectes d’acció social
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