
“Consolidar el creixement i la projecció del Grup Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous reptes”
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Ens plau poder-te presentar el Pla Estratègic 2012-2015 del Grup Sant Pere 
Claver integrat per Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, la Fundació tutelar 
Lluís Artigues i Sant Pere Claver - Fundació de Serveis Socials.

Durant els darrers anys la institució ha anat creixent, consolidant i diversificant 
la seva cartera de serveis amb voluntat de fer més fort i actual els nostres 
valors i la nostra missió envers els col·lectius més vulnerables de la societat. 
Així doncs, aquest Pla Estratègic és el resultat de l’organització conjunta de les 
tres fundacions amb l’objectiu de potenciar les oportunitats d’una anàlisi i 
treball conjunt.

L’actual situació econòmica és complexa i amb dificultats creixents per poder 
atendre les necessitats sanitàries i socials que la societat requereix. Tanmateix, 
el nostre compromís és ferm i la nostra llarga trajectòria històrica ens avalen per 
continuar la tasca. De ben segur però, que en l’actual context tots hem de 
repensar i replantejar la nostra metodologia de treball amb l’objectiu, ara més 
que mai, de prioritzar i buscar la màxima eficiència en els recursos que 
gestionem. Ser valents i reinventar també noves maneres d’atendre i 
relacionar-se amb els pacients i usuaris serà cabdal per superar aquesta etapa 
amb èxit. En aquest Pla Estratègic es defineixen les principals línies d’actuació 
pels propers anys i s’analitzen amb més detall tots aquests temes. 

Des d’un punt de vista intern seguirem treballant de forma coherent els valors i 
idearis institucionals. En aquest sentit, la flexibilitat, la participació i el treball en 
equip seran cabdals per poder mantenir l’actual cohesió institucional i sentit de 
pertànyer al Grup Sant Pere Claver. 

Volem agraïr també, l’esforç de tots els professionals que han intervingut en el 
procés d’elaboració d’aquest Pla Estratègic. Compartint aquest treball hem 
conegut molt més la institució i hem reflexionat conjuntament des de diferents 
punts de vista.  

Confiem, doncs, que aquest document sigui un instrument ben útil perquè la 
institució segueixi fent bon i llarg camí els propers anys.  

Endavant!

Dr. Pere Benito      Carles Descalzi

President           Gerent
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Aquest Pla Estratègic és el document formal que plasma l'estratègia de la 
nostra organització en els propers anys, concretant i visualitzant els reptes de 
futur que vol assolir la nostra institució en el seu camí cap al 65è aniversari.

La diversificació de la cartera de serveis iniciada fa uns anys ha permès que 
la nostra institució visqui un moment important de canvi i evolució cap a la 
creació d’un grup que englobarà tres fundacions: la fundació sanitària, la 
fundació tutelar i la fundació social. 

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària és una Institució privada sense 
afany de lucre amb vocació i finançament públic, creada l'any 1948. 
Presta serveis de cobertura pública en Salut Mental i en proves 
complementàries. També oferim atenció al·lergològica amb un conveni 
de col·laboració amb Sant Joan de Déu Hospital Maternoinfantil. A nivell 
de cobertura privada presta serveis d'Oftalmologia i d’atenció 
Odontològica.
 
La Fundació Tutelar Lluís Artigues és una entitat sense afany de 
lucre creada l’any 2008 que vetlla pel benestar de persones 
incapacitades que estan afectades per un trastorn mental, disminucions 
psíquiques o malalties associades a l'envelliment. Actualment, l’equip 
de professionals treballa per millorar la qualitat de vida i el grau 
d’autonomia dels tutelats, mitjançant un acompanyament ajustat a les 
seves necessitats.

 Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials és la nova fundació 
 que es va constituir a principis de l’any 2012 per donar cobertura i 
 atenció als col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social. 

Aquesta entitat dóna resposta a les persones sense llar, persones amb 
problemes de salut mental o susceptibles de patir-los, persones que viuen 
algun tipus d’adversitat com a conseqüència d’un procés migratori, joves 
exposats a riscos socials i psicològics i persones amb discapacitat intel·lectual. 
En aquest sentit, l’equip de professionals treballa per a la creació i/o gestió de 
recursos que actualment són més deficitaris a la societat.

Coherents amb la nostra trajectòria històrica, el Grup Sant Pere Claver vol 
seguir essent una institució de proximitat i compromesa amb la comunitat amb 
l’objectiu de seguir contribuïnt al desenvolupament d’una societat més justa, 
solidaria i sostenible arrelada al barri del Poble Sec. En aquest sentit, la 
institució està desplegant un conjunt d’iniciatives adreçades a enfortir el teixit 
associatiu, reforçar la Responsabilitat Social Corporativa i la creació d’un 
Institut Docent que projecti i difongui el coneixement, la investigació i la recerca 
a partir de l’expertesa dels més de 200 professionals que integren les tres 
fundacions del Grup Sant Pere Claver. És per això, que aquest nou Pla 
Estratègic planteja i preveu noves oportunitats per al Grup, s’ha convertit en un 
exercici que contempla i té molt present els possibles canvis en l’entorn en un 
moment d’incertesa i transformació dins del context sanitari.
 
El desenvolupament d’aquesta estratègia institucional ens permet millorar i 
anticipar la nostra capacitat de reacció davant de possibles canvis externs i 
disposar d’un instrument imprescindible per garantir la viabilitat, organització, 
direcció i gestió d’una entitat que, tot i tenir molt present la incertesa del 
moment en el context sanitari, segueix experimentant un creixement amb 
força, optimisme i il·lusió gràcies als seus professionals. 

2. Presentació del Grup Sant Pere Claver
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Durant aquest procés d’elaboració del Pla Estratègic (PE) la metodologia que 
es va seguir va ser la següent:

En primer lloc es va crear un grup de treball integrat pels membres del Consell 
Directiu Ampliat (CDA) format per: Gerent, Director Mèdic, cap del departament 
de Salut Mental, cap de Servei d’Al·lèrgia, cap dels Serveis Comunitaris, 
secretària de Direcció, responsable de la Direcció Tècnica, responsable 
d’Infermeria, responsable de l’àrea Econòmico-financera, responsable de l’àrea 
Serveis Generals i Manteniment, responsable de l’àrea d’Informàtica, 
responsable de l’àrea Jurídica i de Recursos Humans, responsable de l’àrea 
de Comunicació i el responsable de la Coordinació Assistencial.

Seguidament, es va realitzar una autoavaluació, liderada per un consultor 
extern. Aquest va orientar a l’equip directiu en un procés de reflexió dirigit cap 
a l’avaluació de l’organització en base als 9 criteris del model EFQM 

(European Foundation for Quality Management). Per a la realització 
d’aquesta fase es varen tenir en compte els resultats obtinguts en els 
qüestionaris d’autoavaluació (Perfil 6.0) sobre l’EFQM realitzats pels 
professionals del CDA i els resultats obtinguts en l’anàlisi D.A.F.O. que es 
realitzà en una sessió amb tots els responsables de les diferents àrees 
assistencials.

Vam organitzar les Jornades d’establiment de l’estratègia: En aquesta fase 

es va realitzar un recés de tres jornades amb l’equip directiu. Durant els dos 
primers dies, es realitzaren les següents tasques:
 
1. Discussió sobre el posicionament estratègic per les diferents unitats de negoci.

2. Revisió i establiment de la missió, valors i visió.

3. Formulació del plantejament estratègic general.

4. Identificació de les línies estratègiques i del seu abast (explicació, objectius 
    i principals línies d’actuació)

El darrer dia es va convidar a participar al president del patronat, als caps de 
servei/àrea, coordinadors i al personal significatiu dins l’organització, per tal 
d’implicar-los directament en el procés. En aquesta darrera jornada, l’equip 
directiu va presentar les conclusions de les 2 primeres jornades i posteriorment 
es va crear un grup de treball per valorar els resultats i fer propostes de millora.

Finalment, l’equip directiu va validar les conclusions finals. Acabat aquest 
procés es va presentar el Nou Pla Estratègic als patrons de les fundacions 
implicades, per la seva aprovació final.

Durant el primer trimestre del 2012 es va realitzar una presentació a tots els 
professionals de la institució, per donar-los a conèixer les línies estratègiques 
de la Institució en els propers anys.

3. Procés d’elaboració del Pla Estratègic
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Consolidar el model de gestió i govern del Grup SPC11

Aconseguir noves fonts de finançament10

Ampliar i adequar els equipaments9

Aprofitar sinèrgies per optimitzar els recursos8

Informatitzar i digitalitzar la gestió7

Millorar el servei aplicant tecnologia6

Potenciar la projecció externa5

Promoure la Responsabilitat Social Corporativa4

Disposar de personal competent i motivat3

Ampliar l’oferta docent i integrar la recerca2

Ampliar i millorar l’oferta assistencial i de prevenció1
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Més informació
• Web de la Memòria Institucional 2010

• Web de la Memòria RSC 2010

• Pla Estratègic 2008-2011

• Web de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària

• Web de la FLA (Fundació Lluís Artigues)

Agraïments
La direcció de la Institució vol agrair a tots els professionals, patrons i 
col·laboradors el seu esforç per haver fet possible la realització d’aquest Pla 
Estratègic 2012-2015. Sense la seva col·laboració i implicació, aquest 
document no hauria estat possible.

També volem agraïr a Comtec Quality el seu assessorament i suport al llarg 
d’aquest procés.
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